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Zápisnica z 86. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie  
dňa 7. decembra 2018 v Liptovskom Mikuláši 

 
Prítomní: 

• prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 

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

• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

• doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

• prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

• Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

• doc. Mária Heinzová, ArtD. 

• Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. 

• prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

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

• doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

• Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

• Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.  

• Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

• prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. 

• Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. 

• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

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

• doc. Samuel Abrahám, PhD.  

• prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi 

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

• Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.  

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

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

• doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD. 
 
Hostia: 

• PhDr. Anna Čekanová, PhD. 

• doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

• Mgr. Jozef Jurkovič 

• Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc. 

• Mgr. art. Bálint Lovász 

• JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 
 
Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) viedol prezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, 
PhD. („prezident SRK“). Na úvod zasadnutia privítal prítomných členov SRK, ospravedlnil neprítomných 
a odovzdal slovo doc. Ing. Jozefovi Putterovi, CSc. - hostiteľovi a rektorovi Akadémie ozbrojených síl 
generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorý privítal prítomných na akademickej pôde. 
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Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) viedol prezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, 
PhD. („prezident SRK“). Na úvod zasadnutia privítal prítomných členov SRK, ospravedlnil neprítomných 
a odovzdal slovo doc. Ing. Jozefovi Putterovi, CSc. - hostiteľovi a rektorovi Akadémie ozbrojených síl 
generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorý privítal prítomných na akademickej pôde. 
 
Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) a informácií 
poskytnutých členmi SRK k 7. decembru 2018 má SRK 20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 9 
členov zo súkromných vysokých škôl, SRK má spolu 32 členov. Tri súkromné vysoké školy majú 
poverených rektorov, ktorí nie sú členmi SRK. 
 
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 okrem hlasovania o zvolení a odvolaní prezidenta a viceprezidentov SRK. 
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. Táto podmienka bola splnená. Na začiatku rokovania boli prítomní 
18 rektori a rektorky verejných vysokých škôl, 3 rektori štátnych vysokých škôl a 4 rektori súkromných 
vysokých škôl. Rektorky a rektori súkromných vysokých škôl určili ako nositeľku kuriálneho hlasu prof. 
Ing. Editu Hekelovú, PhD. Spolu bolo prítomných 25 členov SRK, z ktorých malo 22 hlasovacie právo. 
Uznesenie SRK je platné, ak sa v hlasovaní zaň vyjadrí kladne nadpolovičný počet všetkých členov SRK 
s hlasovacím právom, t. j. min. 14. SRK bola počas celého rokovania uznášaniaschopná. Uvedené 
neplatí v hlasovaní o zvolení a odvolaní prezidenta alebo viceprezidenta SRK.  
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Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice z 86. zasadnutia SRK doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. 
a prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. a dal hlasovať o návrhu. 

➢ Overovatelia zápisnice z 86. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne. 
 
Prezident SRK navrhol za členov návrhovej komisie pre 86. zasadnutie SRK viceprezidentov SRK Prof. 
h. c. prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. a prof. Stanislava Stankociho, 
akad. mal. Ako ďalších navrhol Dr. h. c. prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., doc. Ing. Vladimíra 
Hiadlovského, PhD. a prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. Za posledného člena navrhol seba ako 
prezidenta SRK. Prítomní členovia nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident SRK dal hlasovať o zložení 
celej návrhovej komisie. 

➢  Členovia návrhovej komisie pre 86. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne. 
 
Prezident SRK informoval o zložení volebnej a mandátovej komisie SRK, ktorej všetci členovia boli 
prítomní. Členmi sú doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.- predseda, Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD. – členka a doc. Ing. Jozef Putera, CSc. – člen. 
 
K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 
Prezident SRK predložil na schválenie návrh programu 86. zasadnutia SRK. Prítomní nepredložili 
konkrétne pripomienky k návrhu programu a ani návrhy na doplnenie. Prezident SRK dal hlasovať 
o návrhu programu.  

➢ Návrh programu 86. zasadnutia SRK bol schválený. 
(21 členov s hlasovacím právom hlasovalo: za - 20, proti - 0, zdržal sa - 1).  

 
Schválený program 86. zasadnutia SRK 

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 
2. Informácia o zápisnici a uzneseniach z 85. zasadnutia SRK (11. októbra 2018 v Prešove) 

a o rokovaniach reprezentácií vysokých škôl (12. októbra 2018 v Prešove a 22. októbra 2018 
v Bratislave) 

3. Správa prezídia SRK za obdobie od 85. zasadnutia SRK (11. októbra 2018) 
4. Domáca agenda - aktuálne dianie vo vysokom školstve, vede a výskume 

a. Revízia Sústavy študijných odborov a nominácie expertov 
b. Hlasovanie o návrhu na člena výberovej komisie na predsedu výkonnej rady Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo („agentúra“) a postup SRK pri predkladaní 
nominácie na dvoch členov výkonnej rady agentúry  vyplývajúcich zo zákona č. 
269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

c. Návrh metodiky rozpisu na rok 2019 a návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
verejným vysokým školám na rok 2019 

d. Medzirezortné pripomienkové konanie LP/2018/859 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 

e. Podpora návrhu štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s 
výhľadom do roku 2028 

5. Zahraničná agenda 
a. Spoločné vyhlásenie "Universities for Enlightenment" (Viedeň, 13. decembra 2018) 

6. Vnútorná agenda SRK 
a. Návrh skupiny rektorov na zmenu štatútu SRK a návrh skupiny rektorov na zmenu 

rokovacieho poriadku SRK 
b. Návrh na zmenu stanov Inštitútu SRK  

7. Rozličné 
a. List Slovenskej asociácie koučov (SAKo) a slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie 

koučov (ICF SR) 
b. Implementácia otvoreného publikovania v praxi (Open Access) 
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K bodu 2 - Informácia o zápisnici a uzneseniach z 85. zasadnutia SRK (11. októbra 2018 v Prešove) a 
o rokovaniach reprezentácií vysokých škôl (12. októbra 2018 v Prešove a 22. októbra 2018 v 
Bratislave) 
Zápisnica z 85. zasadnutia SRK z 11. októbra 2018 v Prešove bola overená overovateľmi a vyjadrilo sa 
k nej prezídium SRK, následne bola zverejnená na webovom sídle SRK. Prítomní vzali zápisnicu z 85. 
zasadnutia SRK 11. októbra 2018 v Prešove na vedomie. Písomná informácia o plnení prijatých 
uznesení a záverov bola predložená členom SRK. Zápisy zo stretnutí s predstaviteľmi reprezentácií boli 
po schválení prezidentom SRK zverejnené na intranete SRK.   
 

1/86 Záver  
Slovenská rektorská konferencia („SRK“) vzala na vedomie zápisnicu z 85. zasadnutia SRK, ktoré sa 
konalo 11. októbra 2018 v Prešove. 

 
K bodu 3 - Správa prezídia SRK za obdobie od 85. zasadnutia SRK (11. októbra 2018) 
Písomná informácia o aktivitách členov prezídia od dátumu konania 85. zasadnutia SRK bola 
predložená členom SRK. Prítomní členovia prezídia SRK doplnili správu.  
 
K bodu 4 – Domáca agenda - aktuálne dianie vo vysokom školstve, vede a výskume 
Prezident SRK predložil návrhy uznesení a vyjadrení vypracované prezídiom SRK, ktoré sa týkali návrhu 
metodiky rozpisu na rok 2019 a návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 
na rok 2019, návrhu novely vysokoškolského zákona predloženom v medzirezortnom pripomienkovom 
konaní č. LP/2018/859 a návrhu štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s výhľadom 
do roku 2028. Prítomní diskutovali o jednotlivých návrhoch uznesení osobitne. 
 
a. Revízia Sústavy študijných odborov a nominácie expertov 
Členovia SRK boli písomne informovaní o nomináciách expertov, ktorí budú písať opisy nových 
študijných odborov („ŠO“) v rámci revízie sústavy ŠO a o pripomienkach doručených k 3. návrhu 
prevodníka zo 7. novembra 2018.  
 
V diskusii vystúpili: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD., prof. Ing. 
Ferdinand Daňo, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., prof. Ing. Jozef 
Jandačka, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
 
Docentka Klaudia Halászová sa dištancovala od rozdelenia ŠO Ekonómia a manažment, ktorý bol až po 
stretnutí so zástupcami reprezentácií 15. novembra 2018 v Bratislave fragmentovaný na päť menších 
ŠO Ekonómia, Manažment, Cestovný ruch, Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo, Účtovníctvo 
a daňovníctvo. Profesor Ferdinand Daňo v mene Ekonomickej univerzity v Bratislave - najväčšej 
vysokoškolskej inštitúcie s najvyšším počtom študijných programov ekonomického zamerania, 
odmietol rozdelenie. Označil za logické a racionálne, ak má Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR („MŠVVaŠ SR“) záujem o znižovanie počtu študijných odborov, aby tieto študijné odbory 
boli zlúčené. Sú totiž navzájom veľmi úzko prepojené a ich rozdelenie do samostatných študijných 
odborov by spôsobovalo problémy nielen pri koncipovaní opisov, vyprofilovaní vzájomných rozdielov, 
zadefinovaní príbuznosti ŠO, ale aj pri vytváraní študijných plánov študijných programov. Súhlas so 
zlúčením vyjadrili ďalší členovia, ktorých vysoké školy majú akreditované také študijné programy. 
Návrh nepodporila Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá iniciovala rozdelenie ekonómie 
a manažmentu.  
 
Docentka Klaudia Halászová upozornila, že v predloženom zozname sú aj odborníci delegovaní 
z vysokých škôl do odborov, kde tieto vysoké školy nemajú v súčasnosti akreditované študijné 
programy. Viacerí členovia SRK potvrdili, že zoznam nereflektuje kľúč prijatý na 85. zasadnutí SRK  
11. októbra 2018 v Prešove a žiadali revíziu. Prezident SRK vyzval členov SRK, aby v priebehu 
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nasledujúcich dní zaslali návrhy na úpravy v mennom zozname odborníkov a prípadne ešte k 3. verzii 
prevodníka. Požiadal docentku Klaudiu Halászovú predložiť zoznam nových ŠO a príslušných vysokých 
škôl, ktoré môžu delegovať zástupcov do uvedených odborov. Diskusia o bode 4. písm. a pokračovala 
po príchode ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerka“) na rokovanie SRK. 
 
b. Hlasovanie o návrhu na člena výberovej komisie na predsedu výkonnej rady Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo („agentúra“) a postup SRK pri predkladaní nominácie 
na dvoch členov výkonnej rady agentúry vyplývajúcich zo zákona č. 269/2018 Z. z. o 
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov 

Prezident SRK informoval o návrhu prezídia SRK nominovať viceprezidenta SRK profesora Pavla Sováka 
za člena výberovej komisie na predsedu agentúry. Profesor Pavol Sovák predstavil svoj zámer postupu 
v prípade schválenia. Nikto z prítomných nemal ďalší návrh na člena komisie a prezident SRK odovzdal 
slovo predsedovi volebnej a mandátovej komisie docentovi Vladimírovi Hiadlovskému. Zápisnica 
volebnej a mandátovej komisie z hlasovania o nominácii SRK za člena výkonnej rady agentúry tvorí 
prílohu č. 1 zápisnice. 
 

2/86 Uznesenie   
SRK nominuje viceprezidenta SRK prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., rektora Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach za člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu 
výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy. 

 
Prezident SRK informoval o návrhu prezídia SRK ako postupovať pri nominácii dvoch členov výkonnej 
rady agentúry. Prezídium SRK zašle členom SRK výzvu na predkladanie návrhov v polovici decembra 
2018. Každý člen SRK bude môcť predložiť najviac jeden návrh do 15. januára 2019. Prezídium SRK 
preverí návrhy podľa kritérií, ktoré budú určené vo výzve SRK a budú vychádzať z príslušných 
ustanovení zákona. Členovia SRK budú o návrhoch hlasovať na 87. zasadnutí SRK, ktorého dátum sa 
prekladá na 30. januára 2018 v Bratislave.  
 
 
Vložené 13. decembra 2018: 

➢ Návrh záveru č. 3/86 bol predložený v korešpondenčnom hlasovaní. Záznam č. 8/2018 
o korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Z 26 členov SRK s hlasovacím 
právom sa v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo v termíne 20 členov, ktorí hlasovali: 
za - 20, proti - 0, zdržal sa - 0.  

 

3/86 Záver  
Prezident SRK po prerokovaní s prezídiom SRK predloží členom SRK výzvu na podávanie návrhov 
kandidátov vysokých škôl na dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre 
vysoké školy. SRK súhlasila s nominačným kľúčom, podľa ktorého každý člen SRK predloží do  
15. januára 2019 jeden návrh. Overenie súladu podaných návrhov s kritériami SRK, ktoré budú 
vychádzať zo zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, vykoná 
prezídium SRK. Hlasovanie o výbere dvoch nominantov SRK sa bude konať na 87. zasadnutí SRK, 
ktorého termín bol určený na 30. januára 2019 v Bratislave. 

 Koniec vloženia. 
 
c. Návrh metodiky rozpisu na rok 2019 a návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám na rok 2019 
Prezident SRK otvoril diskusiu o návrhu vyjadrenia SRK k návrhu metodiky a návrhu rozpisu dotácií zo 
štátneho rozpočtu verejných vysokých škôl.  
 



6 
 

V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., prof. RNDr. 
Pavol Sovák, PhD., prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., prof. Ing. Stanislav 
Kmeť, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., doc. Ing. Jozef Habánik, 
PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr. Peter Kónya, PhD. 
 
Profesor Karol Mičieta označil výšku dotácie na verejné vysoké školy za nedostatočnú a ohrozujúcu ich 
kvalitu. Nesúhlasí s navrhovanou zmenou pomeru študentov na učiteľa v skupine odborov 11 a z nej 
vyplývajúce zníženia koeficientov pre ostatné skupiny odborov. Žiadal upraviť hodnoty koeficientov 
odborov podľa metodiky na rok 2018. Metodika podľa neho nezohľadňuje deklarované potreby napr. 
medikov. Návrh podporili profesorka Jana Mojžišová, profesor Pavol Sovák, profesor Roman Boča, 
profesor Peter Kónya. Profesor Robert Redhammer uviedol, že je ťažké zistiť reálnu výšku financovania 
podľa predloženého rozpisu: Koeficienty sú vyššie ako realita a metodika má ďalšie prvky, ktoré 
nesystémovo deformujú sektor. Metodika má unifikujúci charakter a núti vysoké školy správať sa 
identicky, čo je v rozpore s reálnou potrebou SR.  
 
Prezident SRK navrhol, aby sa členovia SRK vyjadrili, či podporujú zamietnutie metodiky podľa nových 
koeficientov a podporujú rozpis podľa metodiky 2018. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu. 

➢ SRK podporuje rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019 
podľa metodiky 2018 jednomyseľne. 

Prezident SRK upravil návrh uznesenia v príslušnom bode č. 4 podľa schválenej pripomienky.  
 
Profesorka Jana Mojžišová upozornila na problémy, ktoré vysoké školy majú s financovaním spojených 
študijných programov pri regulovaných povolaniach, ako sú veterinári, farmaceuti, lekári a pod. 
Spojenie 1. a 2. stupňa týchto odborov vyplýva z európskej smernice, ktorá tiež jasne definuje 
požiadavky kladené na ne, ale tie metodika nezohľadňuje. Preto žiada nový koeficient pre spojené 
študijné programy a predložila návrh na doplnenie bodu č. 4 uznesenia. Prítomní aklamačne podporili 
návrh na doplnenie, ktorý bol následne zapracovaný do textu. 
 
Prítomní členovia SRK odmietli návrh metodiky v časti 3.1.2 Určenie výšky dotácie na podporu opatrení 
na štrukturálne zmeny, konkrétne body 26. a 27. Žiadajú transparentnú metodiku, pričom uvedené 
znenie vnímajú ako podporu ďalšieho odchodu slovenských študentov do zahraničia. Štát má 
predstaviť štrukturálne zmeny v prospech štúdia na 1. stupni a nemá prenášať túto zodpovednosť na 
vysoké školy. Zo strednodobého hľadiska sa štát môže nimi pripravovať na znižovanie už teraz 
nedostatočnej dotácie, pretože sleduje znižovanie vzdelávacích výkonov, čo bude ovplyvňovať výšku 
dotácie. Uvedené znenie implikuje podľa SRK viaceré nezrovnalosti, ktoré sa v budúcnosti prejavia. Pre 
členov SRK je podstatné znenie metodiky a nie jej interpretácia, preto členovia SRK odmietli návrhy z 
časti 3.1.2. Profesor Jozef Jandačka navrhol vyčleniť navrhovanú sumu, ktorú vyčíslil na 9,6 % z celkovej 
dotácie, priamo pre rektorov a na účel rozvoja vysokých škôl bez formálnych „návrhov systémových 
opatrení.“ 
 
Profesor Libor Vozár otvoril otázku zmeny koeficientov v publikačnej činnosti, ktoré doteraz sledovali 
podporu vzdelávania, ale v návrhu sa posúvajú do indexovaných databáz. Žiadal, aby metodika 
nezavádzala skokové zmeny. Profesor Pavol Sovák uvítal také zmeny v rámci kvartilov, ktoré  zabránia 
publikovaniu pre publikácie. Profesor Robert Redhammer upozornil, že aktuálne nie je možné 
zhodnotiť dopad predložených zmien. V princípe však návrh metodiky ukázal, že financovanie 
vysokého školstva nie je systémovo riadené a štát nemá víziu vývoja sektora. SRK už niekoľko rokov 
žiada metodiku s garanciou platnosti minimálne na tri roky. Podľa profesora Romana Boča, by na takej 
metodike mala participovať komisia stanovená SRK. 
 
Docent Jozef Habánik otvoril ďalšie témy, ktoré návrh metodiky prináša. Konkrétne hovoril o 6 % 
valorizácii platov učiteľov, aplikácii ustanovení zákona o zabezpečovaní kvality do praxe, povinnosti 
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zamestnávateľa poskytovať zamestnancom príspevky na rekreáciu podľa doplnenia zákonníka práce 
od 1. januára 2019, nezohľadnenie inflácie za posledné roky a pod.  
 
Návrh vyjadrenia SRK bol priebežne doplnení o pripomienky prezentované členmi SRK na zasadnutí. 
Návrh bol skompletizovaný po zasadnutí a predložený na schválenie v korešpondenčnom hlasovaní. 
Vložené 13. decembra 2018: 

➢ Návrh vyjadrenia č. 4/86 bol predložený v korešpondenčnom hlasovaní. Záznam č. 8/2018 
o korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Z 26 členov SRK s hlasovacím 
právom sa v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo 20 členov, ktorí hlasovali: 
za - 19, proti - 0, zdržal sa - 1.   

 

4/86 Vyjadrenie SRK 
SRK po diskusii o návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 
na rok 2019 a návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019, 
ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu športu SR („MŠVVaŠ SR“) predložilo na vyjadrenie 
reprezentáciám vysokých škôl, prijala nasledovné vyjadrenie: 
1. SRK konštatuje, že návrh výšky dotácie na verejné vysoké školy na rok 2019 je výrazne 

nedostatočný, a podobne ako v ostatných rokoch nevytvára adekvátne podmienky pre rozvoj 
vysokého školstva na Slovensku, zabezpečenie konkurencieschopnosti slovenských vysokých 
škôl v strednej Európe a zamedzenie odchodu vysokoškolákov do zahraničia, predovšetkým do 
Českej republiky. Tento apel zaznel aj v spoločnom vyhlásení reprezentácií vysokých škôl z 13. 
novembra 2018. 

2. SRK konštatuje, že metodika rozpisu dotácií nevytvára predpoklady pre rozvoj vysokého 
školstva, zvyšovanie kvality vzdelávania, v súlade s prijatým Národným programom výchovy 
a vzdelávania a akčných plánov. SRK opätovne žiada, aby metodika nepodliehala každoročne 
zmenám napr. zmenám váhy jednotlivých kategórií publikačných výstupov. SRK očakáva 
metodiku s garanciou platnosti minimálne na tri roky s participáciou komisie stanovenou SRK. 

3. SRK nesúhlasí s predloženým návrhom na vytvorenie úspory na podporu štrukturálnych zmien a 
s tým súvisiacim požadovaním predloženia opatrení. SRK sa domnieva, že takéto opatrenie bude 
mať negatívny dopad na uplatniteľnosť študentov a negatívnym spôsobom sa prejaví aj vo 
zvýšení záujmu slovenských študentov o štúdium v zahraničí na úkor štúdia na verejných 
vysokých školách v SR. Systémové zmeny by nemali byť vynucované vopred nejasnými 
mechanizmami a opatreniami. SRK žiada vyčleniť navrhovanú sumu vo výške 9,6 % priamo 
v návrhu metodiky pre verejné vysoké školy na rozvoj. 

4. Ukazuje sa, že koeficient odboru prestal byť výrazom náročnosti zabezpečenia odboru, ale sa stal 
administratívnym nástrojom, z ktorého sa stratil jeho pôvodný obsah a zmysel. Súčasne je to 
ekonomicky významný nástroj, pretože vstupuje do prepočtu výkonu za študenta a aj absolventa 
štúdia. Zmenu v prípade skupiny odborov 11. vnímame ako netransparentné a nepredvídateľné 
konanie. SRK žiada ponechať koeficienty odborov na úrovni roku 2018. SRK ďalej žiada riešiť 
požiadavky študijných programov spojeného 1. a 2. stupňa. 

5. SRK žiada, aby boli jasne definované pravidlá aj pre rozdeľovanie kapitálových výdavkov pre 
vysoké školy a aby sa tak dialo v dostatočnom časovom predstihu. 

 
Konkrétne pripomienky vysokých škôl budú predložené MŠVVaŠ SR. 

 
d. Medzirezortné pripomienkové konanie LP/2018/859 - 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 

Prezident SRK informoval o dôvodoch formulácie dvoch osobitných návrhov - uznesenia, ktoré sa týka 
plagiátorstva a vyjadrenia k návrhu novely vysokoškolského zákona. Predstavil jednotlivé body 
návrhov a otvoril diskusiu. 
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V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD., prof. RNDr. Libor 
Vozár, CSc., Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prof. Ing. Jozef 
Jandačka, PhD., Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., prof. 
Ing. Stanislav Kmeť, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
 
Profesor Juraj Stern informoval o svojich krokoch na poste rektora, ktorými chcel zabrániť 
plagiátorstvu. Ako jedno z opatrení na obmedzenie využívania služieb externých firiem navrhol úpravu 
znenia čestného prehlásenia, ktoré musí byť vykonané na úrovni ministerstva. Profesor Pavol Sovák to 
označil za jedno z možných opatrení. Profesor Libor Vozár odmietol návrh novely a nesúhlasí s tým, 
aby rektor bol arbitrom, ktorý má odnímať tituly. Profesor Karol Mičieta žiadal aplikovať remedúru 
v rovnakom poradí ako pri udeľovaní titulov, čo podporili ďalší členovia. Podľa ďalších diskutujúcich má 
návrh nedostatky v procesnej časti, žiadali angažovať v procese samosprávne orgány vysokej školy, ako 
je vedecká rada. Odmietli, aby do procesu vstupovalo MŠVVaŠ SR. Profesor Stanislav Stankoci 
upozornil, že titul profesora udeľuje prezident SR a návrh MŠVVaŠ SR je v tejto časti nejasný. Navrhol 
vyžiadať si vyhodnotenie procesov z českého prostredia.  Profesor Marek Šmid navrhol prehodnotiť 
proces do vnútra vysokej školy. Niektorí členovia žiadali odložiť vyjadrenie SRK k návrhu, čo prezident 
SRK odmietol vzhľadom na to, že ide o medzirezortné pripomienkové konanie a SRK bola písomne 
požiadaná sa vyjadriť. Návrh prináša veľa otvorených otázok, ktoré musia byť prerokované 
s ministerkou. Profesorka Lucia Kurilovská považuje návrh za účelový, ktorý bol vypracovaný na základe 
jedného prípadu.  
 
Vložené 13. decembra 2018: 

➢ Návrh uznesenia č. 5/86 bol predložený v korešpondenčnom hlasovaní. Záznam č. 8/2018 
o korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Z 26 členov SRK s hlasovacím 
právom sa v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo v termíne 20 členov, ktorí hlasovali: 
za - 20, proti - 0, zdržal sa - 0.  

 

5/86 Uznesenie týkajúce sa plagiátorstva 
SRK jednoznačne odmieta akékoľvek formy plagiátorstva. Ochrana duševného vlastníctva patrí 
k základným výsadám akademickej obce i všetkých tvorivých ľudí mimo nej. Konanie vedúce 
k zneužitiu duševného vlastníctva je v rozpore s princípmi etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby. 
Preto SRK dbá o to, aby vzdelávanie študentov bolo vedené tak, aby si študenti počas štúdia 
alebo projektovej práce osvojovali predpísané zásady práce s literatúrou a elektronickými 
informačnými zdrojmi, ako aj správny spôsob citovania výsledkov iných autorov. Študenti 
a zamestnanci čestným prehlásením vyhlasujú, že záverečné práce resp. podklady ku kariérnemu 
postupu vypracovali samostatne. Preto SRK odmieta akékoľvek komerčné aktivity firiem k uľahčeniu 
vypracovania záverečných prác študentov. SRK si ctí zásady etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby 
a ich porušenie vníma ako neospravedlniteľné správanie. 

 
➢ Návrh uznesenia č. 6/86 bol predložený v korešpondenčnom hlasovaní. Záznam č. 8/2018 

o korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Z 26 členov SRK s hlasovacím 
právom sa v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo v termíne 20 členov, ktorí hlasovali: 
za - 19, proti - 1, zdržal sa - 0.  
 

6/86 Vyjadrenie k novele vysokoškolského zákona – odnímanie titulov 
Vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) v medzirezortnom pripomienkovom konaní 
k návrhu zákona predloženého 26. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách 
SRK schválila na svojom zasadnutí dňa 7. decembra 2018 toto vyjadrenie k návrhu zákona 
predloženého ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. novembra 2018, ktorým 
sa mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, týkajúceho sa nových pravidiel v oblasti 
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vyhlásenia neplatnosti riadneho skončenia štúdia a odňatia akademického titulu, vedecko-
pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu („návrh z 26. novembra 2018“): 
1. SRK vždy považovala a považuje akékoľvek konanie študenta alebo zamestnanca vysokej školy, 

ktoré je preukázateľne v rozpore s etickými normami, zásadami kvalitného vzdelávania, právom 
alebo vnútornými predpismi vysokej školy za neprípustné, pretože takéto konanie je v priamom 
protiklade s poslaním vysokých škôl a plnením ich hlavnej činnosti, ktorou je poskytovať kvalitné 
vzdelávanie a uskutočňovať hodnotný výskum. 

2. SRK, hoci si uvedomuje spoločenskú požiadavku návrhu z 26. novembra 2018, upozorňuje, že ide 
o prelomové rozhodnutie v oblasti vysokého školstva s vážnymi dôsledkami. Žiada preto 
v súčasnosti zvážiť odloženie jeho prijatia alebo ustanovenie jeho účinnosti tak, aby sa najprv 
vytvoril dostatočný časový priestor na implementáciu zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní 
kvality vysokoškolského vzdelávania z 11. septembra 2018 a na možnosť posúdenia dôsledkov 
jeho aplikácie. Cieľom aktuálnej reformy vysokého školstva, ktorej princípy vysoké školy 
dlhodobo podporujú, je najmä rozvoj kvality vysokoškolského vzdelávania, vrátane tých 
procesov, ktoré sú predmetom návrhu z 26. novembra 2018. 

3. Práve pri vzniku retroaktívneho rozhodovania príslušnej vysokej školy a po odvolaní sa voči 
rozhodnutiu rektora, môžu byť rozhodnutia MŠVVaŠ SR, ako aj príslušného súdu vo veciach 
riadneho skončenia štúdia alebo odňatia akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu 
alebo umelecko-pedagogického titulu v rozpore s princípmi autonómie, stability 
a zodpovednosti pri činnosti vysokých škôl a ich akademických orgánov. 

4. V období, keď sú slovenské vysoké školy často cieľom spoločenskej, spravidla neoprávnenej 
alebo nadnesenej kritiky, prijatie návrhu z 26. novembra 2018 by ich mohlo dostať do ešte ťažšej 
situácie. Navrhovaná legislatívna úprava totiž predpokladá nesprávnosť kľúčových rozhodnutí 
v procesoch hodnotenia štúdia a udeľovania titulov a prináša vnútornú i vonkajšiu nestabilitu 
týchto rozhodnutí. Toto môže navyše vyvolať ďalšie zníženie záujmu o štúdium na slovenských 
vysokých školách a podporiť odchod vysokoškolsky vzdelaných odborníkov zo SR. 

5. V prípade, ak sa bude realizovať legislatívny proces smerujúci k prijatiu návrhu z  
26. novembra 2018, SRK požaduje spresniť pravidlá konania upravené v jeho §108f tak, aby sa 
využili všetky vnútorné prostriedky vysokej školy vedúce k objektívnemu rozhodovaniu jej 
rektora. Východiskom v tomto konaní by malo byť zohľadnenie príslušnosti tých orgánov a 
súčastí vysokej školy, ktoré rozhodovali o riadnom skončení štúdia a udelení akademického 
titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu, aj v reverznom 
konaní v príslušných druhoch rozhodnutí podľa návrhu z 26. novembra 2018. 

6. SRK ďalej upozorňuje, že návrh neupravuje viaceré relevantné otázky, napríklad prípady so 
zahraničnými prvkami, nezohľadňuje otázku konštitutívnych účinkov rozhodnutí o vymenovaní 
za profesora prezidentom SR, či účinky rozhodnutí podľa §108e na práva a povinnosti osôb, 
ktorých sa týkajú rozhodnutia vo veciach riadneho skončenia štúdia alebo odňatia 
akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu; 
najmä v súvislosti s §108e ods. 5 a 6, ako aj §108f ods. 16 (uvádzajú sa len úkony, postupy 
a rozhodnutia, či len neplatnosť a podobne). 

7. SRK taktiež odporúča zlepšiť legislatívne opatrenia zabraňujúce činnosť externých firiem 
obchodujúcich so záverečnými prácami na objednávku a opatrenia upravujúce oblasť licencií, 
kontroly a autorských práv pri týchto prácach. 

Koniec vloženia. 
 
Prezident SRK privítal na rokovaní SRK hostí a to menovite JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD. - 
ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mgr. Jozefa Jurkoviča – generálneho riaditeľa sekcie 
vysokých škôl,  PhDr. Annu Čekanovú, PhD. – podpredsedníčku Rady vysokých škôl („RVŠ“), doc. Ing. 
Miroslava Habána, PhD. – podpredsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva na Slovensku 
(„OZPŠaV“), Dr. h. c. prof. Ing. Miroslava Líšku, CSc. – člena Akreditačnej komisie („AK“) a Mgr. art. 
Bálinta Lovásza – predsedu Študentskej rady vysokých škôl („ŠRVŠ“).  
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Prezident SRK odovzdal slovo ministerke, ktorá predložila ako témy spoločnej diskusie s SRK revíziu 
Sústavy ŠO, nominácie do výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 
(„agentúra“), návrh metodiky rozpisu a návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám na rok 2019, návrh novely vysokoškolského zákona a ako o prvej téme hovorila o opatreniach 
na uľahčenie udeľovania povolení na pobyt pre zahraničných študentov a akademikov. Oddelenie 
cudzineckej polície a pasovej služby pre Bratislavu bude vybavovať žiadosti v rezervovanom čase 
pričom rezervácia sa bude musieť urobiť cez online formulár, polícia upustí od viacerých procedúr 
osvedčovania apostilou a o prechodný pobyt bude možné žiadať už na Slovensku. Otvorené ostáva 
poverovanie rektorov ako zodpovedných osôb, ktoré by podpisovali zoznamy osôb na udelenie 
národných víz. V tejto veci je potrebná dohoda s Ministerstvom vnútra SR.  
 
V súvislosti s predkladaním kandidátov SRK do výkonnej rady agentúry ministerka informovala, že dňa 
6. decembra 2018 ministerstvo zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu. Akreditačná komisia bude 
do 15. júna 2019 prijímať žiadosti o akreditácie, následne už bude mať práva agentúra. V roku 2019 
budú vypracované štandardy. K téme neboli zo strany SRK ďalšie otázky.  
 
Ministerka informovala o začatí procesu revízie ŠO, prvý kontakt s odborníkmi nominovanými SRK sa 
už začal, opisy by mali byť vypracované do polovice januára 2019. Termín zverejnenia vyhlášky s novou 
Sústavou ŠO je určený na 1. mája 2019.  
V diskusii vystúpili: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Mgr. Jozef Jurkovič, prof. Ing. Ferdinand Daňo, 
PhD., Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  
Ministerka bola informovaná o záveroch predchádzajúcej diskusie na SRK. Docentka Klaudia Halászová 
žiadala predĺženie termínu na vypracovanie návrhu opisov a o zlúčenie ekonomických ŠO. Zlúčenie 
ekonomických odborov podporil profesor Ferdinand Daňo. Ministerka súhlasila s požiadavkou SRK 
opätovne prehodnotiť personálne návrhy odborníkov, predĺžiť termín písania nových ŠO a zlúčiť 
ekonomické ŠO, keďže návrh podporuje väčšina rektorov z vysokých škôl, kde majú ekonomické alebo 
manažérske ŠO.  
 
Ministerka predstavila zámer novely vysokoškolského zákona, ktorý prvýkrát umožní odnímanie titulov 
udelených neoprávneným spôsobom a konkretizovala jednotlivé ustanovenia. Prezident SRK predložil 
doterajšie pripomienky SRK. SRK navrhuje, aby celý proces ostal na vysokých školách a bol dopracovaný 
o zainteresovanie už existujúcich samosprávnych orgánov. Okrem toho SRK upozorňuje, že nie sú 
dopracované časti týkajúce sa odnímania profesorských titulov a riešenie retroaktivity a účinnosti 
rozhodnutí. SRK odporúča predĺžiť termín diskusie o návrhu zákona.  
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. Ing. Roman Boča, DrSc., Dr. h. c. prof. 
Ing. Juraj Stern, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. a prof. doc. JUDr. 
Marek Šmid, PhD.  
Diskutujúci odporučili, aby sa návrh nepredkladal na schválenie v takej podobe, ale aby bol 
dopracovaný a jeho schvaľovanie bolo posunuté. Profesor Roman Boča upozornil, že návrh nerieši 
tituly nadobudnuté v zahraničí. Ministerka označila návrh za adekvátny a reflektujúci spoločenskú 
objednávku. V angažovaní vedeckej rady vidí konflikt záujmov. V prípade inaugurácie nechce prenášať 
povinnosť na prezidenta, ale navrhuje zneplatniť samotný návrh predkladaný vysokou školu na 
vymenúvanie. V prípade retroaktivity ostávajú účinky voči tretím osobám zachované. Profesor Pavol 
Sovák upozornil, že návrh znevažuje samosprávne rozhodovanie vysokej školy, pretože zodpovednosť 
má byť na vysokej škole. V Európe vysoké školy sledujú procesy zabezpečovania kvality, aj Slovensko 
ide touto cestou a práve sa rozbieha aplikácia zákona č. 269/2018 Z. z. Lepším riešením by bolo 
prepojenie etických kódexov na právnu normu. Ministerka potvrdila, že predložená novela má byť 
použitá len vo výnimočných prípadoch.  
 
Ministerka predstavila návrh metodiky a návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 
školám na rok 2019. V roku 2019 navrhuje navýšenie o 10,6 mil. eur určené na valorizáciu. Ďalšie 
navýšenia nie sú zatiaľ v metodike predložené. Potvrdila, že návrh štátneho rozpočtu ráta s ďalším 
navýšením na verejné vysoké školy o 42 mil. eur v položke všeobecnej pokladničnej správy. V tejto 
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položke sú aj výdavky na zavedenie opatrení Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. 
Zároveň informovala, že v rozpočte na rok 2018 je prebytok 7 mil. eur, ktoré chce rozpísať na verejné 
vysoké školy podľa koeficientov z roku 2018. Ministerstvo preto zašle na vysoké školy dodatky 
k zmluvám. Ministerka a generálny riaditeľ podrobnejšie predstavili návrh metodiky formou 
prezentácie, ktorá bude zverejnená po rokovaní SRK na intranete.  
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. 
Juraj Stern, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. prof. Ing. Roman Boča, 
DrSc., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  
Profesor Karol Mičieta upozornil na nerovnosť pri financovaní jednotlivých odborov a odporučil použiť 
metodiku z roku 2018. Profesorka Jana Mojžišová upozornila, že v lekárskych, veterinárskych alebo 
farmaceutických odboroch, ktoré vychovávajú odborníkov v regulovaných povolaniach, sú na ich 
študentov kladené veľké nároky, zároveň je ich dotácia stále znižovaná. Ministerka argumentovala, že 
navýšenie na právnické ŠO vychádza z požiadavky SRK z roku 2016. Profesor Libor Vozár upozornil, že 
aktuálna tvorba metodiky zohľadňujúca len počty študentov a učiteľov nie je adekvátna potrebám 
vysokých škôl. S kritikou spôsobu financovania, na ktorú doplácajú technické odbory, vystúpil profesor 
Robert Redhammer. Metodika vznikla v čase, kedy na vysokých školách študovalo viac študentov 
a dnes už nezohľadňuje realitu. Aj vysoké školy musia sa musia správať efektívne, ale dlhodobý 
nedostatok prostriedkov je realitou slovenského vysokého školstva. Profesor Pavol Sovák navrhol 
otočiť pohľad na financovanie a v prípade akceptovania metodiky žiadal dofinancovať verejné vysoké 
školy min. o 13 mil. eur. Profesor Juraj Stern navrhol ministerke, aby zorganizovala stretnutie vlády SR 
s SRK. Ministerka upozornila SRK na požiadavku sformulovať návrhy na štrukturálne zmeny, ktoré by 
posilnili bakalárske štúdium v sume 9,5 mil. eur. Podľa analýzy Útvaru hodnoty za peniaze a Inštitútu 
vzdelávacej politiky vysoké školy na Slovensku vychovávajú prekvalifikovaných absolventov. V rámci 
projektu zabezpečenia elektronických informačných zdrojov („EIZ“) Centrum vedecko-technických 
informácií SR („CVTI SR“) osloví vysoké školy, aby si objednali ich rozsah. V rámci EIZ sa zavádza princíp 
spolufinancovania. Členovia SRK informovali ministerku o svojich výhradách k návrhu formulovať 
štrukturálne zmeny. Odporučili podporovať zavádzanie profesionálnych bakalárskych študijných 
programov a začleniť absolventov bakalárskeho štúdia do katalógu pracovných činností. Ministerka 
avizovala, že v roku 2019 bude ministerstvo pripravovať nový zákon o celoživotnom vzdelávaní, ktorý 
by mohol uvedené problémy implikovať. 
 
Z rokovania odišli rektori Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. a doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, 
PhD., počet prítomných členov sa znížil na 23 a počet členov s hlasovacím právom klesol na 21. 
 
Vzhľadom na časovú tieseň prezident SRK navrhol ukončiť rokovanie a navrhnuté uznesenia, ktoré 
neboli aklamačne schválené, predložiť po úprave podľa diskusie na korešpondenčné hlasovanie. 
Druhou možnosťou je, že sa predlží zasadnutie SRK a uznesenia a vyjadrenia budú prerokované. 
Prítomní aklamačne súhlasili s ukončením rokovania a korešpondenčným hlasovaním. Prezident SRK 
tiež potvrdil, že 6. a 7. bod programu budú prerokované na nasledujúcom zasadnutí SRK. Bod 5. má 
aktuálny charakter a členovia SRK sa s ním môžu oboznámiť v písomných podkladoch. 
 
Viceprezident SRK profesor Robert Redhammer navrhol otvoriť ešte otázku aktuálnych výziev 
v štrukturálnych fondoch a v mene vysokých škôl žiadal ministerku navýšenie aktuálnej alokácie na 
vysoké školy z 2 mil. eur na 10 mil. eur. Návrh podporil aj profesor Stanislav Kmeť a nezvýšenie alokácie 
označil ako ušlú príležitosť. Ministerka podporila návrh SRK, ale upozornila, že výzvu schvaľuje Brusel. 
 
Profesor Jozef Jandačka upozornil na chaotickú situáciu pri podpore dlhodobého strategického 
výskumu, ktorého výzva  má uzávierku 31. decembra 2018. Žiadal predĺžiť termín do 15. februára 2019 
vzhľadom na viaceré technické problémy pri zostavovaní riešiteľských konzorcií. Prítomní členovia SRK 
aklamačne podporili požiadavku. Ministerka požiadala, aby SRK predložila požiadavku aj písomne.  
 

10/86 Uznesenie 
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SRK žiada MŠVVaŠ SR predĺžiť uzávierku výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu do 
15. februára 2019 vzhľadom na viaceré technické problémy pri zostavovaní riešiteľských konzorcií. 

 
Na záver sa prezident SRK poďakoval ministerke, ďalším prítomným hosťom a členom SRK, osobitne sa 
poďakoval doc. Ing. Jozefovi Putterovi, CSc. za pohostenie SRK. 87. zasadnutie SRK sa bude konať  
30. januára 2019 v Bratislave na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  
 
Vložené 13. decembra 2018: 

➢ Návrh uznesenia č. 7/86 bol predložený v korešpondenčnom hlasovaní. Záznam č. 8/2018 
o korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Z 26 členov SRK s hlasovacím 
právom sa v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo v termíne 20 členov, ktorí hlasovali: 
za - 20, proti - 0, zdržal sa - 0.  

 

7/86 Uznesenie k návrhu štátnych programov výskumu a vývoja 
1. SRK podporuje prijatie „Návrhu štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s 

výhľadom do roku 2028“  a žiada, aby boli v rozpočte verejnej správy na roky 2019 až 2021 
vyčlenené požadované finančné prostriedky vo výške 532,1 mil. eur. 

2. Návrh programov predstavuje ucelený systém zapojenia špičkových a vysoko efektívnych 
kapacít Slovenskej republiky do rozhodujúcich aktivít a potrieb štátu v oblasti rozvoja 
hospodárstva, ekonomiky a spoločnosti a predstavuje nástroj na zabezpečenie plnenia 
celoštátnych, nadrezortných a prierezových priorít výskumu a vývoja. Aktivita má nadrezortný 
charakter s celospoločenským a ekonomickým dopadom na rozvoj širokého spektra 
hospodárskych odvetví. Finančné prostriedky na realizáciu návrhu by mali byť doplnené do 
kapitoly MŠVVaŠ SR ako kompetentného ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť vedy a 
techniky s nadrezortnou pôsobnosťou pre ich využitie v prospech všetkých zainteresovaných 
rezortov. 

3. SRK vyzýva vládu SR schváliť návrh a jeho financovanie, pretože tým bude zvýšená 
konkurencieschopnosť Slovenska. 

 
➢ Návrh záveru č. 8/86 bol predložený v korešpondenčnom hlasovaní. Záznam č. 8/2018 

o korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Z 26 členov SRK s hlasovacím 
právom sa v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo v termíne 20 členov, ktorí hlasovali: 
za - 20, proti - 0, zdržal sa - 0.  

 

8/86 Záver k revízii študijných odborov a nominácii odborníkov vysokých škôl, ktorí budú písať 
opisy študijných odborov 
1. SRK na základe diskusie na 86. zasadnutí SRK žiada MŠVVaŠ SR zlúčiť študijné odbory („ŠO“) 

Ekonómia, Cestovný ruch, Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo, Manažment, Účtovníctvo 
a daňovníctvo do jedného ŠO Ekonómia a manažment, ako bolo v úvode procesu revízie Sústavy 
ŠO dohodnuté dekanmi ekonomických fakúlt a väčšinou rektorov príslušných vysokých škôl. 

2. SRK zdôrazňuje, že dňa 30. novembra 2018 predložila MŠVVaŠ SR pripomienky vysokých škôl k 3. 
verzii návrhu prevodníka ŠO. 

3. SRK preverí nominácie odborníkov, ktorí budú písať opisy nových ŠO a ktoré predložila MŠVVaŠ 
SR dňa 30. novembra 2018, tak aby sa zoznam odborníkov zlučoval so zoznamom akreditovaných 
študijných programov, ktoré v súčasnosti vysoké školy majú. 

 
➢ Návrh uznesenia č. 8/86 bol predložený v korešpondenčnom hlasovaní. Záznam č. 8/2018 

o korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Z 26 členov SRK s hlasovacím 
právom sa v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo v termíne 20 členov, ktorí hlasovali: 
za - 20, proti - 0, zdržal sa - 0.  

 

9/86 Uznesenie k výzve na podporu výskumu v doménach RIS zo štrukturálnych fondov 
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1. SRK víta kroky ministerstva a ďalších orgánov štrukturálnych fondov vedúce k uvoľneniu 
štrukturálnych fondov Európskej únie na výskum z Operačného programu Výskum a inovácie 
v prospech vysokých škôl. 

2. SRK víta aj možnosť financovať výskumné kapacity vysokých škôl v ostatných výzvach a žiada 
navýšiť finančnú alokáciu na podporu výskumných kapacít pre tieto výzvy. 

3. Chápeme to aj ako jedinú možnosť znížiť celkovú výšku dekomitmentu financií, ktoré boli na 
tento výskum dedikované už pred viacerými rokmi. 

Koniec vloženia. 
 
V Liptovskom Mikuláši 7. decembra 2018 a v Bratislave 13. decembra 2018 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 
 
 
 
 
Schválil: ............................................................. 
               prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
      prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
 
 
 
 
 
 
Overili: ..............................................................                     .............................................................. 
                      doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.      prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
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Príloha č. 2 
Uznesenia a závery z 86. zasadnutia SRK  

6. - 7. decembra 2018 v Liptovskom Mikuláši 
 

1/86 Záver týkajúci sa zápisnice z 85. zasadnutia SRK 11. októbra 2018 v Prešove 
Slovenská rektorská konferencia („SRK“) vzala na vedomie zápisnicu z 85. zasadnutia SRK, ktoré sa 

konalo 11. októbra 2018 v Prešove. 

2/86 Uznesenie  týkajúce sa nominácie člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie 
funkcie predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy (schválené 
tajným hlasovaním) 
SRK nominuje viceprezidenta SRK prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., rektora Univerzity P. J. Šafárika 

v Košiciach za člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu výkonnej 

rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy. 

3/86 Záver k výberu dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy 
Prezident SRK po prerokovaní s prezídiom SRK predloží členom SRK výzvu na podávanie návrhov 

kandidátov vysokých škôl na dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo. SRK súhlasila s nominačným kľúčom, podľa ktorého každý člen SRK predloží do 15. januára 

2019 jeden návrh. Overenie súladu podaných návrhov s kritériami SRK, ktoré budú vychádzať zo 

zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, vykoná prezídium SRK. 

Hlasovanie o výbere dvoch nominantov SRK sa bude konať na 87. zasadnutí SRK, ktorého termín bol 

určený na 30. januára 2019 v Bratislave. 

4/86 Vyjadrenie k návrhu metodiky rozpisu dotácie a návrhu rozpisu dotácie na verejné vysoké školy 
v roku 2019 
SRK po diskusii o návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na 

rok 2019 a návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019, ktoré 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu športu SR („MŠVVaŠ SR“) predložilo na vyjadrenie 

reprezentáciám vysokých škôl, prijala nasledovné vyjadrenie: 

1. SRK konštatuje, že návrh výšky dotácie na verejné vysoké školy na rok 2019 je výrazne 
nedostatočný, a podobne ako v ostatných rokoch nevytvára adekvátne podmienky pre rozvoj 
vysokého školstva na Slovensku, zabezpečenie konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl 
v strednej Európe a zamedzenie odchodu vysokoškolákov do zahraničia, predovšetkým do Českej 
republiky. Tento apel zaznel aj v spoločnom vyhlásení reprezentácií vysokých škôl z 13. novembra 
2018. 

2. SRK konštatuje, že metodika rozpisu dotácií nevytvára predpoklady pre rozvoj vysokého školstva, 
zvyšovanie kvality vzdelávania, v súlade s prijatým Národným programom výchovy a vzdelávania 
a akčných plánov. SRK opätovne žiada, aby metodika nepodliehala každoročne zmenám napr. 
zmenám váhy jednotlivých kategórií publikačných výstupov. SRK očakáva metodiku s garanciou 
platnosti minimálne na tri roky s participáciou komisie stanovenou SRK. 

3. SRK nesúhlasí s predloženým návrhom na vytvorenie úspory na podporu štrukturálnych zmien a s 
tým súvisiacim požadovaním predloženia opatrení. SRK sa domnieva, že takéto opatrenie bude 
mať negatívny dopad na uplatniteľnosť študentov a negatívnym spôsobom sa prejaví aj vo zvýšení 
záujmu slovenských študentov o štúdium v zahraničí na úkor štúdia na verejných vysokých školách 
v SR. Systémové zmeny by nemali byť vynucované vopred nejasnými mechanizmami a 
opatreniami. SRK žiada vyčleniť navrhovanú sumu vo výške 9,6 % priamo v návrhu metodiky pre 
verejné vysoké školy na rozvoj. 

4. Ukazuje sa, že koeficient odboru prestal byť výrazom náročnosti zabezpečenia odboru, ale sa stal 
administratívnym nástrojom, z ktorého sa stratil jeho pôvodný obsah a zmysel. Súčasne je to 
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ekonomicky významný nástroj, pretože vstupuje do prepočtu výkonu za študenta a aj absolventa 
štúdia. Zmenu v prípade skupiny odborov 11. vnímame ako netransparentné a nepredvídateľné 
konanie. SRK žiada ponechať koeficienty odborov na úrovni roku 2018. SRK ďalej žiada riešiť 
požiadavky študijných programov spojeného 1. a 2. stupňa. 

5. SRK žiada, aby boli jasne definované pravidlá aj pre rozdeľovanie kapitálových výdavkov pre vysoké 
školy a aby sa tak dialo v dostatočnom časovom predstihu. 

 
Konkrétne pripomienky vysokých škôl budú predložené MŠVVaŠ SR. 

5/86 Uznesenie týkajúce sa plagiátorstva 
SRK jednoznačne odmieta akékoľvek formy plagiátorstva. Ochrana duševného vlastníctva patrí 

k základným výsadám akademickej obce i všetkých tvorivých ľudí mimo nej. Konanie vedúce k zneužitiu 

duševného vlastníctva je v rozpore s princípmi etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby. Preto SRK dbá 

o to, aby vzdelávanie študentov bolo vedené tak, aby si študenti počas štúdia alebo projektovej práce 

osvojovali predpísané zásady práce s literatúrou a elektronickými informačnými zdrojmi, ako aj 

správny spôsob citovania výsledkov iných autorov. Študenti a zamestnanci čestným prehlásením 

vyhlasujú, že záverečné práce resp. podklady ku kariérnemu postupu vypracovali samostatne. Preto 

SRK odmieta akékoľvek komerčné aktivity firiem k uľahčeniu vypracovania záverečných prác 

študentov. SRK si ctí zásady etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby a ich porušenie vníma ako 

neospravedlniteľné správanie. 

 
6/86 Vyjadrenie k novele vysokoškolského zákona – odnímanie titulov 
Vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) v medzirezortnom pripomienkovom konaní 
k návrhu zákona predloženého 26. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách 
SRK schválila na svojom zasadnutí dňa 7. decembra 2018 toto vyjadrenie k návrhu zákona 

predloženého ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. novembra 2018, ktorým sa 

mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, týkajúceho sa nových pravidiel v oblasti 

vyhlásenia neplatnosti riadneho skončenia štúdia a odňatia akademického titulu, vedecko-

pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu („návrh z 26. novembra 2018“): 

1. SRK vždy považovala a považuje akékoľvek konanie študenta alebo zamestnanca vysokej školy, 
ktoré je preukázateľne v rozpore s etickými normami, zásadami kvalitného vzdelávania, právom 
alebo vnútornými predpismi vysokej školy za neprípustné, pretože takéto konanie je v priamom 
protiklade s poslaním vysokých škôl a plnením ich hlavnej činnosti, ktorou je poskytovať kvalitné 
vzdelávanie a uskutočňovať hodnotný výskum. 

2. SRK, hoci si uvedomuje spoločenskú požiadavku návrhu z 26. novembra 2018, upozorňuje, že ide 
o prelomové rozhodnutie v oblasti vysokého školstva s vážnymi dôsledkami. Žiada preto 
v súčasnosti zvážiť odloženie jeho prijatia alebo ustanovenie jeho účinnosti tak, aby sa najprv 
vytvoril dostatočný časový priestor na implementáciu zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní 
kvality vysokoškolského vzdelávania z 11. septembra 2018 a na možnosť posúdenia dôsledkov jeho 
aplikácie. Cieľom aktuálnej reformy vysokého školstva, ktorej princípy vysoké školy dlhodobo 
podporujú, je najmä rozvoj kvality vysokoškolského vzdelávania, vrátane tých procesov, ktoré sú 
predmetom návrhu z 26. novembra 2018. 

3. Práve pri vzniku retroaktívneho rozhodovania príslušnej vysokej školy a po odvolaní sa voči 
rozhodnutiu rektora, môžu byť rozhodnutia MŠVVaŠ SR, ako aj príslušného súdu vo veciach 
riadneho skončenia štúdia alebo odňatia akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu 
alebo umelecko-pedagogického titulu v rozpore s princípmi autonómie, stability a zodpovednosti 
pri činnosti vysokých škôl a ich akademických orgánov. 
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4. V období, keď sú slovenské vysoké školy často cieľom spoločenskej, spravidla neoprávnenej alebo 
nadnesenej kritiky, prijatie návrhu z 26. novembra 2018 by ich mohlo dostať do ešte ťažšej situácie. 
Navrhovaná legislatívna úprava totiž predpokladá nesprávnosť kľúčových rozhodnutí v procesoch 
hodnotenia štúdia a udeľovania titulov a prináša vnútornú i vonkajšiu nestabilitu týchto 
rozhodnutí. Toto môže navyše vyvolať ďalšie zníženie záujmu o štúdium na slovenských vysokých 
školách a podporiť odchod vysokoškolsky vzdelaných odborníkov zo SR. 

5. V prípade, ak sa bude realizovať legislatívny proces smerujúci k prijatiu návrhu z  
26. novembra 2018, SRK požaduje spresniť pravidlá konania upravené v jeho §108f tak, aby sa 
využili všetky vnútorné prostriedky vysokej školy vedúce k objektívnemu rozhodovaniu jej rektora. 
Východiskom v tomto konaní by malo byť zohľadnenie príslušnosti tých orgánov a súčastí vysokej 
školy, ktoré rozhodovali o riadnom skončení štúdia a udelení akademického titulu, vedecko-
pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu, aj v reverznom konaní v príslušných 
druhoch rozhodnutí podľa návrhu z 26. novembra 2018. 

6. SRK ďalej upozorňuje, že návrh neupravuje viaceré relevantné otázky, napríklad prípady so 
zahraničnými prvkami, nezohľadňuje otázku konštitutívnych účinkov rozhodnutí o vymenovaní za 
profesora prezidentom SR, či účinky rozhodnutí podľa §108e na práva a povinnosti osôb, ktorých 
sa týkajú rozhodnutia vo veciach riadneho skončenia štúdia alebo odňatia akademického titulu, 
vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu; najmä v súvislosti s §108e 
ods. 5 a 6, ako aj §108f ods. 16 (uvádzajú sa len úkony, postupy a rozhodnutia, či len neplatnosť a 
podobne). 

7. SRK taktiež odporúča zlepšiť legislatívne opatrenia zabraňujúce činnosť externých firiem 
obchodujúcich so záverečnými prácami na objednávku a opatrenia upravujúce oblasť licencií, 
kontroly a autorských práv pri týchto prácach. 

 
7/86 Uznesenie k návrhu štátnych programov výskumu a vývoja 
1. SRK podporuje prijatie „Návrhu štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s 

výhľadom do roku 2028“  a žiada, aby boli v rozpočte verejnej správy na roky 2019 až 2021 
vyčlenené požadované finančné prostriedky vo výške 532,1 mil. eur. 

2. Návrh programov predstavuje ucelený systém zapojenia špičkových a vysoko efektívnych kapacít 
Slovenskej republiky do rozhodujúcich aktivít a potrieb štátu v oblasti rozvoja hospodárstva, 
ekonomiky a spoločnosti a predstavuje nástroj na zabezpečenie plnenia celoštátnych, 
nadrezortných a prierezových priorít výskumu a vývoja. Aktivita má nadrezortný charakter s 
celospoločenským a ekonomickým dopadom na rozvoj širokého spektra hospodárskych odvetví. 
Finančné prostriedky na realizáciu návrhu by mali byť doplnené do kapitoly MŠVVaŠ SR ako 
kompetentného ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť vedy a techniky s nadrezortnou 
pôsobnosťou pre ich využitie v prospech všetkých zainteresovaných rezortov. 

3. SRK vyzýva vládu SR schváliť návrh a jeho financovanie, pretože tým bude zvýšená 
konkurencieschopnosť Slovenska. 

 
8/86 Záver k revízii študijných odborov a nominácii odborníkov vysokých škôl, ktorí budú písať opisy 
študijných odborov 
1. SRK na základe diskusie na 86. zasadnutí SRK žiada MŠVVaŠ SR zlúčiť študijné odbory („ŠO“) 

Ekonómia, Cestovný ruch, Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo, Manažment, Účtovníctvo 
a daňovníctvo do jedného ŠO Ekonómia a manažment, ako bolo v úvode procesu revízie Sústavy 
ŠO dohodnuté dekanmi ekonomických fakúlt a väčšinou rektorov príslušných vysokých škôl. 

2. SRK zdôrazňuje, že dňa 30. novembra 2018 predložila MŠVVaŠ SR pripomienky vysokých škôl k 3. 
verzii návrhu prevodníka ŠO. 

3. SRK preverí nominácie odborníkov, ktorí budú písať opisy nových ŠO a ktoré predložila MŠVVaŠ SR 
dňa 30. novembra 2018, tak aby sa zoznam odborníkov zlučoval so zoznamom akreditovaných 
študijných programov, ktoré v súčasnosti vysoké školy majú. 
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9/86 Uznesenie k výzve na podporu výskumu v doménach RIS zo štrukturálnych fondov 
1. SRK víta kroky ministerstva a ďalších orgánov štrukturálnych fondov vedúce k uvoľneniu 

štrukturálnych fondov Európskej únie na výskum z Operačného programu Výskum a inovácie 
v prospech vysokých škôl. 

2. SRK víta aj možnosť financovať výskumné kapacity vysokých škôl v ostatných výzvach a žiada 
navýšiť finančnú alokáciu na podporu výskumných kapacít pre tieto výzvy. 

3. Chápeme to aj ako jedinú možnosť znížiť celkovú výšku dekomitmentu financií, ktoré boli na tento 
výskum dedikované už pred viacerými rokmi. 

 
10/86 Uznesenie k podpore dlhodobého strategického výskumu  
SRK žiada MŠVVaŠ SR predĺžiť uzávierku výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu do  

15. februára 2019 vzhľadom na viaceré technické problémy pri zostavovaní riešiteľských konzorcií. 

 

Liptovský Mikuláš 7. decembra 2018 

 

Za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident 
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Príloha č. 3 
Záznam č. 8/2018 o výsledku korešpondenčného hlasovania SRK 

o uzneseniach a záveroch z 86. zasadnutia SRK 
 
Žiadosť o korešpondenčné hlasovanie o návrhu siedmich uznesení a záverov z 86. zasadnutia SRK dňa 
7. 12. 2018 v Liptovskom Mikuláši bola odoslaná členom SRK elektronickou poštou v súlade so 
štatútom SRK dňa 11. 12. 2018. Ukončenie hlasovania bolo určené do 12. 12. 2018 do 14,00 h.  
 
Spôsob hlasovania: každý rektor verejnej a štátnej vysokej školy má jeden hlas. Rektorom súkromných 
vysokých škôl prislúcha jeden kuriálny hlas za každú aj začatú päticu súkromných vysokých škôl okrem 
hlasovania o zvolení a odvolaní prezidenta a viceprezidentov SRK. Podľa webového sídla MŠVVaŠ SR je 
na Slovensku 11. 12. 2018 spolu 12 súkromných vysokých škôl. Z toho vyplývajú 3 kuriálne hlasy 
rektorov súkromných vysokých škôl. SRK má k 11. 12. 2018 26 členov s hlasovacím právom.  
 
Nositelia kuriálnych hlasov: do termínu ukončenia hlasovania sa neozval/a poverený zástupca alebo 
poverená zástupkyňa rektoriek a rektorov súkromných vysokých škôl, ktorý/á by oznámil/a dohodu 
väčšiny rektoriek a rektorov súkromných vysokých škôl o nositeľoch kuriálnych hlasov. V rámci 
hlasovania sa vyjadrili rektor a rektorka súkromných vysokých škôl. Ich vyjadrenie bolo zarátané do 
hlasovania. 
 
Počty platné pre hlasovanie: 
Počet všetkých členov SRK: 32 
Počet všetkých členov SRK s hlasovacím právom: 26 
Minimálny požadovaný počet členov s hlasovacím právom pre splnenie podmienky uznášaniaschop-
nosti: 14 
Počet hlasov potrebných pre kladný výsledok hlasovania: 14 platných vyjadrení  
 
Znenie uznesení a záverov: 
3/86 Záver k výberu dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy 
Prezident SRK po prerokovaní s prezídiom SRK predloží členom SRK výzvu na podávanie návrhov 
kandidátov vysokých škôl na dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 
školy. SRK súhlasila s nominačným kľúčom, podľa ktorého každý člen SRK predloží do 15. januára 2019 
jeden návrh. Overenie súladu podaných návrhov s kritériami SRK, ktoré budú vychádzať zo zákona č. 
269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, vykoná prezídium SRK. 
Hlasovanie o výbere dvoch nominantov SRK sa bude konať na 87. zasadnutí SRK, ktorého termín bol 
určený na 30. januára 2019 v Bratislave. 
 
4/86 Vyjadrenie k návrhu metodiky rozpisu dotácie a návrhu rozpisu dotácie na verejné vysoké školy 
v roku 2019 
SRK po diskusii o návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na 
rok 2019 a návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019, ktoré 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu športu SR („MŠVVaŠ SR“) predložilo na vyjadrenie 
reprezentáciám vysokých škôl, prijala nasledovné vyjadrenie: 
1. SRK konštatuje, že návrh výšky dotácie na verejné vysoké školy na rok 2019 je výrazne 

nedostatočný, a podobne ako v ostatných rokoch nevytvára adekvátne podmienky pre rozvoj 
vysokého školstva na Slovensku, zabezpečenie konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl 
v strednej Európe a zamedzenie odchodu vysokoškolákov do zahraničia, predovšetkým do Českej 
republiky. Tento apel zaznel aj v spoločnom vyhlásení reprezentácií vysokých škôl z 13. novembra 
2018. 

2. SRK konštatuje, že metodika rozpisu dotácií nevytvára predpoklady pre rozvoj vysokého školstva, 
zvyšovanie kvality vzdelávania, v súlade s prijatým Národným programom výchovy a vzdelávania 
a akčných plánov. SRK opätovne žiada, aby metodika nepodliehala každoročne zmenám napr. 
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zmenám váhy jednotlivých kategórií publikačných výstupov. SRK očakáva metodiku s garanciou 
platnosti minimálne na tri roky s participáciou komisie stanovenou SRK. 

3. SRK nesúhlasí s predloženým návrhom na vytvorenie úspory na podporu štrukturálnych zmien a s 
tým súvisiacim požadovaním predloženia opatrení. SRK sa domnieva, že takéto opatrenie bude 
mať negatívny dopad na uplatniteľnosť študentov a negatívnym spôsobom sa prejaví aj vo zvýšení 
záujmu slovenských študentov o štúdium v zahraničí na úkor štúdia na verejných vysokých školách 
v SR. Systémové zmeny by nemali byť vynucované vopred nejasnými mechanizmami a 
opatreniami. SRK žiada vyčleniť navrhovanú sumu vo výške 9,6 % priamo v návrhu metodiky pre 
verejné vysoké školy na rozvoj. 

4. Ukazuje sa, že koeficient odboru prestal byť výrazom náročnosti zabezpečenia odboru, ale sa stal 
administratívnym nástrojom, z ktorého sa stratil jeho pôvodný obsah a zmysel. Súčasne je to 
ekonomicky významný nástroj, pretože vstupuje do prepočtu výkonu za študenta a aj absolventa 
štúdia. Zmenu v prípade skupiny odborov 11. vnímame ako netransparentné a nepredvídateľné 
konanie. SRK žiada ponechať koeficienty odborov na úrovni roku 2018. SRK ďalej žiada riešiť 
požiadavky študijných programov spojeného 1. a 2. stupňa. 

5. SRK žiada, aby boli jasne definované pravidlá aj pre rozdeľovanie kapitálových výdavkov pre vysoké 
školy a aby sa tak dialo v dostatočnom časovom predstihu. 

 
Konkrétne pripomienky vysokých škôl budú predložené MŠVVaŠ SR. 
 
5/86 Uznesenie týkajúce sa plagiátorstva 
SRK jednoznačne odmieta akékoľvek formy plagiátorstva. Ochrana duševného vlastníctva patrí 
k základným výsadám akademickej obce i všetkých tvorivých ľudí mimo nej. Konanie vedúce k zneužitiu 
duševného vlastníctva je v rozpore s princípmi etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby. Preto SRK dbá 
o to, aby vzdelávanie študentov bolo vedené tak, aby si študenti počas štúdia alebo projektovej práce 
osvojovali predpísané zásady práce s literatúrou a elektronickými informačnými zdrojmi, ako aj 
správny spôsob citovania výsledkov iných autorov. Študenti a zamestnanci čestným prehlásením 
vyhlasujú, že záverečné práce resp. podklady ku kariérnemu postupu vypracovali samostatne. Preto 
SRK odmieta akékoľvek komerčné aktivity firiem k uľahčeniu vypracovania záverečných prác 
študentov. SRK si ctí zásady etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby a ich porušenie vníma ako 
neospravedlniteľné správanie. 
 
6/86 Vyjadrenie k novele vysokoškolského zákona – odnímanie titulov 
Vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) v medzirezortnom pripomienkovom konaní 
k návrhu zákona predloženého 26. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách 
SRK schválila na svojom zasadnutí dňa 7. decembra 2018 toto vyjadrenie k návrhu zákona 
predloženého ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. novembra 2018, ktorým sa 
mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, týkajúceho sa nových pravidiel v oblasti 
vyhlásenia neplatnosti riadneho skončenia štúdia a odňatia akademického titulu, vedecko-
pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu („návrh z 26. novembra 2018“): 
1. SRK vždy považovala a považuje akékoľvek konanie študenta alebo zamestnanca vysokej školy, 

ktoré je preukázateľne v rozpore s etickými normami, zásadami kvalitného vzdelávania, právom 
alebo vnútornými predpismi vysokej školy za neprípustné, pretože takéto konanie je v priamom 
protiklade s poslaním vysokých škôl a plnením ich hlavnej činnosti, ktorou je poskytovať kvalitné 
vzdelávanie a uskutočňovať hodnotný výskum. 

2. SRK, hoci si uvedomuje spoločenskú požiadavku návrhu z 26. novembra 2018, upozorňuje, že ide 
o prelomové rozhodnutie v oblasti vysokého školstva s vážnymi dôsledkami. Žiada preto 
v súčasnosti zvážiť odloženie jeho prijatia alebo ustanovenie jeho účinnosti tak, aby sa najprv 
vytvoril dostatočný časový priestor na implementáciu zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní 
kvality vysokoškolského vzdelávania z 11. septembra 2018 a na možnosť posúdenia dôsledkov jeho 
aplikácie. Cieľom aktuálnej reformy vysokého školstva, ktorej princípy vysoké školy dlhodobo 
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podporujú, je najmä rozvoj kvality vysokoškolského vzdelávania, vrátane tých procesov, ktoré sú 
predmetom návrhu z 26. novembra 2018. 

3. Práve pri vzniku retroaktívneho rozhodovania príslušnej vysokej školy a po odvolaní sa voči 
rozhodnutiu rektora, môžu byť rozhodnutia MŠVVaŠ SR, ako aj príslušného súdu vo veciach 
riadneho skončenia štúdia alebo odňatia akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu 
alebo umelecko-pedagogického titulu v rozpore s princípmi autonómie, stability a zodpovednosti 
pri činnosti vysokých škôl a ich akademických orgánov. 

4. V období, keď sú slovenské vysoké školy často cieľom spoločenskej, spravidla neoprávnenej alebo 
nadnesenej kritiky, prijatie návrhu z 26. novembra 2018 by ich mohlo dostať do ešte ťažšej situácie. 
Navrhovaná legislatívna úprava totiž predpokladá nesprávnosť kľúčových rozhodnutí v procesoch 
hodnotenia štúdia a udeľovania titulov a prináša vnútornú i vonkajšiu nestabilitu týchto 
rozhodnutí. Toto môže navyše vyvolať ďalšie zníženie záujmu o štúdium na slovenských vysokých 
školách a podporiť odchod vysokoškolsky vzdelaných odborníkov zo SR. 

5. V prípade, ak sa bude realizovať legislatívny proces smerujúci k prijatiu návrhu z  
26. novembra 2018, SRK požaduje spresniť pravidlá konania upravené v jeho §108f tak, aby sa 
využili všetky vnútorné prostriedky vysokej školy vedúce k objektívnemu rozhodovaniu jej rektora. 
Východiskom v tomto konaní by malo byť zohľadnenie príslušnosti tých orgánov a súčastí vysokej 
školy, ktoré rozhodovali o riadnom skončení štúdia a udelení akademického titulu, vedecko-
pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu, aj v reverznom konaní v príslušných 
druhoch rozhodnutí podľa návrhu z 26. novembra 2018. 

6. SRK ďalej upozorňuje, že návrh neupravuje viaceré relevantné otázky, napríklad prípady so 
zahraničnými prvkami, nezohľadňuje otázku konštitutívnych účinkov rozhodnutí o vymenovaní za 
profesora prezidentom SR, či účinky rozhodnutí podľa §108e na práva a povinnosti osôb, ktorých 
sa týkajú rozhodnutia vo veciach riadneho skončenia štúdia alebo odňatia akademického titulu, 
vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu; najmä v súvislosti s §108e 
ods. 5 a 6, ako aj §108f ods. 16 (uvádzajú sa len úkony, postupy a rozhodnutia, či len neplatnosť a 
podobne). 

7. SRK taktiež odporúča zlepšiť legislatívne opatrenia zabraňujúce činnosť externých firiem 
obchodujúcich so záverečnými prácami na objednávku a opatrenia upravujúce oblasť licencií, 
kontroly a autorských práv pri týchto prácach. 

 
7/86 Uznesenie k návrhu štátnych programov výskumu a vývoja 
1. SRK podporuje prijatie „Návrhu štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023 s 

výhľadom do roku 2028“  a žiada, aby boli v rozpočte verejnej správy na roky 2019 až 2021 
vyčlenené požadované finančné prostriedky vo výške 532,1 mil. eur. 

2. Návrh programov predstavuje ucelený systém zapojenia špičkových a vysoko efektívnych kapacít 
Slovenskej republiky do rozhodujúcich aktivít a potrieb štátu v oblasti rozvoja hospodárstva, 
ekonomiky a spoločnosti a predstavuje nástroj na zabezpečenie plnenia celoštátnych, 
nadrezortných a prierezových priorít výskumu a vývoja. Aktivita má nadrezortný charakter s 
celospoločenským a ekonomickým dopadom na rozvoj širokého spektra hospodárskych odvetví. 
Finančné prostriedky na realizáciu návrhu by mali byť doplnené do kapitoly MŠVVaŠ SR ako 
kompetentného ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť vedy a techniky s nadrezortnou 
pôsobnosťou pre ich využitie v prospech všetkých zainteresovaných rezortov. 

3. SRK vyzýva vládu SR schváliť návrh a jeho financovanie, pretože tým bude zvýšená 
konkurencieschopnosť Slovenska. 
 

8/86 Záver k revízii študijných odborov a nominácii odborníkov vysokých škôl, ktorí budú písať opisy 
študijných odborov 
1. SRK na základe diskusie na 86. zasadnutí SRK žiada MŠVVaŠ SR zlúčiť študijné odbory („ŠO“) 

Ekonómia, Cestovný ruch, Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo, Manažment, Účtovníctvo 
a daňovníctvo do jedného ŠO Ekonómia a manažment, ako bolo v úvode procesu revízie Sústavy 
ŠO dohodnuté dekanmi ekonomických fakúlt a väčšinou rektorov príslušných vysokých škôl. 
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2. SRK zdôrazňuje, že dňa 30. novembra 2018 predložila MŠVVaŠ SR pripomienky vysokých škôl k 3. 
verzii návrhu prevodníka ŠO. 

3. SRK preverí nominácie odborníkov, ktorí budú písať opisy nových ŠO a ktoré predložila MŠVVaŠ SR 
dňa 30. novembra 2018, tak aby sa zoznam odborníkov zlučoval so zoznamom akreditovaných 
študijných programov, ktoré v súčasnosti vysoké školy majú. 

 
9/86 Uznesenie k výzve na podporu výskumu v doménach RIS zo štrukturálnych fondov 
1. SRK víta kroky ministerstva a ďalších orgánov štrukturálnych fondov vedúce k uvoľneniu 

štrukturálnych fondov Európskej únie na výskum z Operačného programu Výskum a inovácie 
v prospech vysokých škôl. 

2. SRK víta aj možnosť financovať výskumné kapacity vysokých škôl v ostatných výzvach a žiada 
navýšiť finančnú alokáciu na podporu výskumných kapacít pre tieto výzvy. 

3. Chápeme to aj ako jedinú možnosť znížiť celkovú výšku dekomitmentu financií, ktoré boli na tento 
výskum dedikované už pred viacerými rokmi. 

 
Hlasovanie bolo uzavreté: 12. 12. 2018 o 14,00 h.1 
 
Záznam o hlasovaní: 
Počet členov s hlasovacím právom: 26 
Počet zaslaných vyjadrení: 20 
Počet platných zaslaných vyjadrení: 20 
Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0 
Nevyjadrili sa: 6 
 
Počet záporných hlasov k návrhu 3/86: 0 
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu 3/86: 0 
Počet kladných hlasov k návrhu 3/86: 20 

Počet záporných hlasov k návrhu 4/86: 0 
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu 4/86: 1 
Počet kladných hlasov k návrhu 4/86: 19 

Počet záporných hlasov k návrhu 5/86: 0 
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu 5/86: 0 
Počet kladných hlasov k návrhu 5/86: 20 

Počet záporných hlasov k návrhu 6/86: 1 
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu 6/86: 0 
Počet kladných hlasov k návrhu 6/86: 19 

Počet záporných hlasov k návrhu 7/86: 0 
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu 7/86: 0 
Počet kladných hlasov k návrhu 7/86: 20 

Počet záporných hlasov k návrhu 8/86: 0 
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu 8/86: 0 
Počet kladných hlasov k návrhu 8/86: 20 

 
Počet záporných hlasov k návrhu 9/86: 0 
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu 9/86: 0 

                                                           
1 Po termíne zaslali svoje vyjadrenia ďalší 4 členovia SRK.  
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Počet kladných hlasov k návrhu 9/86: 20 

Záver: 
Členovia SRK schválili uznesenia a závery z 86. zasadnutia SRK, ktoré sa konalo 7. 12. 2018 
v Liptovskom Mikuláši a ktoré budú uvedené v zápisnici zo zasadnutia.  
 
Zoznam hlasujúcich s ich vyjadreniami je archivovaný na sekretariáte ISRK.  
 
Platnosť korešpondenčného hlasovania potvrdzuje svojim podpisom: 
 

 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
 

V Bratislave 13. decembra 2018 

 

 
 


