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Zápisnica z 87. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie  
dňa 30. januára 2019 v Bratislave 

 
Prítomní: 

• doc. Samuel Abrahám, PhD.  

• prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 

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

• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

• doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

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

• 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. 

• Dr. h. c.  prof. Ing. Rudolf Kropil, 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. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, 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. 

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

• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

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

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

• Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.  
 
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 Prof. h. c. prof. Ing. Robertovi Redhammerovi, PhD. - rektorovi Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave a hostiteľovi zasadnutia, ktorý privítal prítomných na akademickej pôde. 
 
Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) a informácií 
poskytnutých členmi má SRK k 30. januáru 2019 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 
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vysokých škôl okrem hlasovania o zvolení a odvolaní prezidenta a viceprezidentov SRK, keď sa na 
hlasovaní zúčastnia všetci prítomní členovia 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. Na začiatku zasadnutia chýbali  
traja členovia, ktorí boli práve menovaní do funkcií prezidentom SR a viceprezident SRK, ktorý zastupoval 
SRK na akte menovania a ktorí prídu na zasadnutie po menovaní. 
 
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 17 
rektori a rektorky verejných vysokých škôl, 3 rektori štátnych vysokých škôl a 5 rektori a rektorky 
súkromných vysokých škôl, ktorí určili ako nositeľov kuriálnych hlasov Dr. h. c. prof. Ing. Vieru Cibákovú, 
CSc., doc. PaedDr. Tomáša Lengyelfalusyho, PhD. a Dr. h. c. prof. Ing. Juraja Sterna, PhD. Spolu bolo 
prítomných 25 členov SRK, z ktorých malo 23 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. V hlasovaní o viceprezidentovi SRK musí kandidát na zvolenie získať min. 17 hlasov. SRK bola počas 
celého zasadnutia uznášaniaschopná. 
  
Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice z 87. zasadnutia SRK doc. Máriu Heinzovú, ArtD. a prof. 
MUDr. Petra Šimka, PhD. a dal hlasovať o návrhu. 

➢ Overovatelia zápisnice z 87. zasadnutia SRK boli schválení. 
(23 členov s hlasovacím právom hlasovalo: za - 21, proti - 0, zdržali sa - 2).  

 
Prezident SRK navrhol za členov návrhovej komisie pre 87. zasadnutie SRK viceprezidentov SRK Prof. h. 
c. prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD, prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. a Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa 
Kropila, CSc. 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 87. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne. 
 
Prezident SRK informoval o zložení volebnej a mandátovej komisie SRK, ktorej členovia boli, resp. budú 
prítomní na rokovaní o bodoch 6. a 7. 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 87. zasadnutia SRK. Prítomní nemali pripomienky 
a ani návrhy na doplnenie. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu programu.  

➢ Návrh programu 87. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne. 
 

Schválený program 87. zasadnutia SRK 
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 
2. Informácia o zápisnici a uzneseniach z 86. zasadnutia SRK (7. decembra 2018 v Liptovskom Mikuláši)  
3. Správa prezídia SRK za obdobie od 86. zasadnutia SRK (7. decembra 2018) 
4. Zahraničná agenda 
5. Vnútorná agenda SRK 

a. Návrh na zmenu stanov Inštitútu SRK (zmena sídla) 
6. Hlasovanie o dvoch kandidátoch na členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo 
7. Voľba viceprezidentky/viceprezidenta SRK 
8. Rozličné 

a. Zmena štatútu Ceny SRK za umenie 
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K bodu 2 - Informácia o zápisnici a uzneseniach z 86. zasadnutia SRK (7. decembra 2018 v Liptovskom 
Mikuláši) 
Zápisnica z 86. zasadnutia SRK zo 7. decembra 2018 v Liptovskom Mikuláši bola overená overovateľmi 
a vyjadrilo sa k nej prezídium SRK, následne bola zverejnená na webovom sídle SRK. Prítomní vzali 
zápisnicu z 86. zasadnutia SRK na vedomie. Písomná informácia o plnení prijatých uznesení a záverov 
bola predložená členom SRK a predstavená na zasadnutí. 
 

1/87 Záver týkajúci sa zápisnice z 86. zasadnutia SRK 7. decembra 2018 v Liptovskom Mikuláši  
Slovenská rektorská konferencia vzala na vedomie zápisnicu z 86. zasadnutia SRK, ktoré sa konalo  
7. decembra 2018 v Liptovskom Mikuláši. 

 
K bodu 3 - Správa prezídia SRK za obdobie od 86. zasadnutia SRK (7. decembra 2018) 
Písomná informácia o aktivitách členov prezídia od dátumu konania 86. zasadnutia SRK bola predložená 
členom SRK a predstavená na zasadnutí. Prítomní členovia prezídia SRK a členovia SRK doplnili správu.  
 
V diskusii vystúpili: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., doc. 
Ing. Jozef Habánik, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prof. doc. JUDr. 
Marek Šmid, PhD. a Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
Profesor Stanislav Kmeť informoval o rokovaní Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 
pre implementáciu RIS3. Profesor Robert Redhammer povzbudzoval členov SRK, aby sa aktívnejšie 
zaujímali o dianie okolo Európskych štrukturálnych a investičných fondov a Operačného programu 
Výskum a inovácie.  Profesor Pavol Sovák navrhol pripraviť uznesenie k otázke čerpania EŠIF. Diskutujúci 
sa zhodli na potrebe EŠIF pre slovenské vysoké školy a aktívnej participácie SRK na procesoch. Prezident 
SRK poveril viceprezidentov SRK profesora Pavla Sováka a profesora Roberta Redhammera pripraviť 
návrh uznesenia k predmetnej agende. Navrhol iniciovať osobné stretnutie prezídia SRK s ministerkou 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a prerokovanie aktuálnych tém vo vysokom školstve a vede 
a výskume.  
 
Na zasadnutie prišli profesor Stanislav Stankoci a docent Jozef Minďaš, počet prítomných členov sa zvýšil 
na 27, počet členov s hlasovacím právom sa zvýšil na 24.  
 
Profesor Robert Redhammer informoval o rokovaní na MŠVVaŠ SR s autormi návrhu Priebežnej správy 
- Revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe z decembra 2018 z Ministerstva 
financií SR („MF SR“). Na základe záverov prezídia SRK k odporúčaniam správy prezentoval zamietavé 
stanovisko SRK. MŠVVaŠ SR má predložiť MF SR navrhované opatrenia v súvislosti s poklesom počtu 
študentov. Ďalšie stretnutie sa bude konať v marci 2019.  
 
K bodu 4 – Zahraničná agenda 
Generálna sekretárka informovala o pristúpení SRK k iniciatíve „Univerzity za osvetu“ („Universities for 
Enlightment“) a požiadala členov SRK zverejniť informáciu na webovom sídle vysokých škôl. Ďalej 
informovala o zasadnutiach Európskej asociácie univerzít, ktoré sa konali 24. a 25. januára 2019, 
osobitne o informačnej kampani na podporu účasti v májových eurovoľbách, pláne S (agenda Otvorenej 
vedy/vedy 2.0) a dopadoch tvrdého brexitu na európske univerzity. Správa bude dostupná na intranete 
SRK.  
 
V diskusii vystúpili: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., Dr. h. c. prof. 
RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
Profesor Stanislav Stankoci a profesor Juraj Stern podporili zapojenie SRK do kampane, profesor Stern 
navrhol udeliť v termíne volieb do Európskeho parlamentu rektorské voľno. Profesor Karol Mičieta 
upozornil členov SRK na dôležitosť problematiky Otvorenej vedy a otvoreného prístupu pre slovenské 
vysoké školy a potrebu širšej diskusie o nástrojoch a ich financovaní v domácom prostredí.   
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K bodu 5 – Vnútorná agenda SRK 
a. Návrh na zmenu stanov Inštitútu SRK (zmena sídla) 

Prezident SRK a riaditeľ Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie („ISRK“) profesor Marek Šmid otvoril 
rokovanie ISRK a predložil návrh na zmeny stanov ISRK, ktoré sa týkali zmeny sídla a ďalších gramatických 
a  štylistických úprav stanov. Záznam z mimoriadneho zasadnutia pléna ISRK je spísaný v osobitnej 
zápisnici. 27 prítomných členov ISRK jednomyseľne schválilo navrhované zmeny stanov ISRK. 
 
Prezident SRK ukončil prvú časť zasadnutia, po ktorej nasledoval obed.  
 
Prezident SRK otvoril druhú časť zasadnutia SRK, privítal rektorku a rektorov, ktorí prišli na zasadnutie 
po menovaní u prezidenta SR a to menovite profesora Ferdinanda Daňa, profesorku Janu Mojžišovú 
a docenta Mareka Storošku a zablahoželal im k zvoleniu a menovaniu do druhého funkčného obdobia. 
Počet prítomných členov SRK sa zvýšil na 30, počet členov s hlasovacím právom sa zvýšil na 26.  
 
Prezident SRK požiadal viceprezidenta SRK profesora Pavla Sováka predložiť návrh uznesenia k súčasnej 
situácii v EŠIF. Návrh uznesenia bol upravený prítomnými členmi v diskusii. Následne dal prezident SRK 
hlasovať o návrhu uznesenia č. 3/87.  

➢ Uznesenie č.3/87 k situácii v EŠIF bolo schválené jednomyseľne. 
 

3/87 Uznesenie  
SRK je vážne znepokojená nedostatočným čerpaním Európskych štrukturálnych a investičných fondoch 
(„EŠIF“) v Operačnom programe Výskum a inovácie („OP VaI“) a so zdĺhavými procesmi v už vyhlásených 
výzvach, ktoré by mali viesť k podpisu zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku („NFP“). Vysoké školy 
dôrazne upozorňujú, že alokované zdroje na OP VaI sú pre udržateľnosť a rozvoj existujúcej infraštruktúry 
a ich personálne dobudovanie/zabezpečenie nevyhnutné. SRK upozorňuje na hroziaci dekomitment, 
pričom tieto prostriedky sú pre slovenskú vedu zásadné. Podporujeme všetky opatrenia ministerky 
školstva, vedy, výskumu a športu SR k urýchlenému čerpaniu EŠIF v OP VaI a žiadame o nespolitizovanie 
tejto našej požiadavky. 
 
SRK žiada ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR o urýchlené rokovanie s členmi prezídia SRK 
k objasneniu súčasnej situácie k čerpaniu EŠIF v OP VaI, k upresneniu ďalšieho postupu a urýchleniu, aby 
bolo možné zo strany SRK informovať členov akademickej obce.  

 
Viceprezident SRK profesor Rudolf Kropil informoval o agende financovania verejných vysokých škôl. 
Upozornil, že v rozpočte verejných vysokých škôl nie je plne krytá valorizácia platov zamestnancov 
vysokých škôl a zdroje na úhradu rekreačných poukážok zamestnancom. Navrhol prijať uznesenie, 
v ktorom SRK upozorní na problém a na stretnutí s ministerkou navrhne prezídium o tom rokovať.  
 
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., Dr. h. c. 
prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
Profesor Karol Mičieta odporučil zaslať list aj predsedovi vlády SR. Profesor Stanislav Stankoci navrhol 
žiadať analýzu dopadu novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme. Profesor Jozef Jandačka doplnil, že nárast reálnych miezd je vyšší a odporučil vykonať 
vnútornú analýzu na vysokých školách. Prezident SRK uzavrel diskusiu a odporučil členom SRK preveriť 
financovanie podľa zverejnenej metodiky a rozpisu dotácie na rok 2019. 
 
Profesor Rudolf Kropil predložil návrh uznesenia k financovaniu vysokých škôl. Návrh uznesenia bol 
upravený prítomnými členmi v diskusii. Následne prezident SRK dal hlasovať o návrhu uznesenia č. 4/87.  

➢ Uznesenie č.4/87 k financovaniu vysokých škôl bolo schválené jednomyseľne. 
 

4/87 Uznesenie  
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SRK upozorňuje na otázku financií na zabezpečenie zvýšených taríf zamestnancov verejných vysokých škôl 
a na úhradu nákladov spojených s hradením rekreačných poukazov zamestnancom.  
 
SRK poveruje prezídium SRK rokovať s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR o problematike 
financovania vysokých škôl. 

 
K bodu 6 - Hlasovanie o dvoch kandidátoch na členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry 
pre vysoké školstvo 
Prezident SRK informoval o výzve prezídia SRK č. 97/2018 z 13. decembra 2018 a náležitostiach 
hlasovania. Členovia SRK predložili prezídiu SRK spolu 16 návrhov kandidátov na členov výkonnej rady 
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo („agentúra“). Prezídium vylúčilo jeden návrh kvôli 
porušeniu kritérií výzvy. Informácia o 15 návrhoch s návrhovými listami s odôvodnením, motivačným 
listom a vedecko-pedagogickou charakteristikou navrhovaného boli zverejnené na intranete SRK v rámci 
dokumentácie pre 87. zasadnutie SRK. Na zasadnutí boli predložené dva upravené zoznamy a to  návrhy, 
ktoré už medzičasom schválili Študentská rada vysokých škôl („ŠRVŠ“) - Mgr. art. Bálint Lovász a prof. 
Dr. MA. Ing. Július Horváth, PhD. a Rada vysokých škôl („RVŠ“) - prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc. a prof. 
RNDr. František Kačík, PhD. Profesor Horváth, profesorka Šimková a profesor Kačík boli uvedení v 
zozname prezídia SRK pre 87. zasadnutie SRK. Prezident SRK preto otvoril diskusiu, či má SRK hlasovať 
o pôvodnom zozname prezídia s 15 návrhmi alebo o druhom upravenom zozname bez troch 
schválených kandidátoch, t. j. s 12 návrhmi.  
 
V diskusii vystúpili: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., doc. PaedDr. Tomáš 
Lengyelfalusy, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., prof. RNDr. 
Pavol Sovák, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
Niektoré údaje v zozname kandidátov na členov výkonnej rady agentúry, ktorí boli schválení ŠRVŠ a RVŠ, 
boli upravené po upozornení členov SRK. Prítomní aklamačne súhlasili predložiť na hlasovanie SRK 
zúžený zoznam návrhov kandidátov na členov výkonnej rady agentúry, bez troch kandidátov 
schválených ŠRVŠ a RVŠ.  
 
Členovia SRK, ktorí predložili personálne návrhy, predstavili v krátkych vstupoch svojich kandidátov. 
Následne predseda volebnej a mandátovej komisie docent Vladimír Hiadlovský prevzal organizáciu 
hlasovania o dvoch návrhoch kandidátov. Zápisnica z voľby je v prílohe č. 1. 
 

2/87 Uznesenie  
SRK na svojom 87. zasadnutí, ktoré sa konalo 30. januára 2019 v Bratislave, schválila kandidatúru prof. 
RNDr. René Matloviča, PhD. a prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. na členov výkonnej rady Slovenskej 
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  
 
Prezident SRK predloží uvedené nominácie osobitným listom ministerke školstva, vedy, výskumu a športu 
SR do 1. februára 2019.  

 
Z rokovania odišli rektori doc. Samuel Abrahám, PhD., doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD., Dr. h. c. doc. 
PaedDr. Marek Storoška, PhD., počet prítomných členov sa znížil na 27, počet členov s hlasovacím 
právom sa nezmenil, t. j. 26. 
 
K bodu 7 - Voľba viceprezidentky/viceprezidenta SRK 
Prezident SRK informoval, že dňa 31. januára 2019 skončí funkčné obdobie dvom členom SRK a to 
viceprezidentovi SRK profesorovi Stanislavovi Stankocimu a bývalému viceprezidentovi SRK profesorovi 
Karolovi Mičietovi. V mene SRK sa im poďakoval za ich aktívnu činnosť v SRK a Inštitúte SRK a zaželal im 
ďalšie úspechy v pracovnom a osobnom živote. Následne informoval o potrebe zvolenia 
viceprezidentky/viceprezidenta SRK na dvojročné funkčné obdobie od 1. februára 2019.  
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Voľbu viceprezidentky/viceprezidenta SRK riadil predseda volebnej a mandátovej komisie, zápisnica 
z voľby je v prílohe č. 2. 
 
Na 87. zasadnutí SRK nebol/a zvolený/á viceprezident/ka SRK. Voľba bola po 3. kole (nebol zvolený 
viceprezident) pre časovú tieseň ukončená a bude sa konať na najbližšom zasadnutí SRK. 
 
Z rokovania odišla rektora Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., počet prítomných členov sa znížil na 
26, počet členov s hlasovacím právom sa nezmenil, t. j. 26, nositeľkou tretieho kuriálneho hlasu sa stala  
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.  
 
K bodu 8 - Rozličné 
Vzhľadom na časovú tieseň prezident SRK navrhol ukončiť rokovanie a navrhnuté uznesenia, ktoré 
neboli aklamačne schválené, predložiť na korešpondenčné hlasovanie. Prítomní aklamačne súhlasili 
s ukončením rokovania a korešpondenčným hlasovaním.  
 
Prezident SRK tiež upozornil členov SRK na dokumentáciu, ktorá bola zverejnená v bode 8. Informácie 
budú tiež zaslané členom SRK elektronicky.   
 
Vložené 11. februára 2019: 

➢ Návrh uznesenia č. 5/87 k podpore informačných kampaní do eurovolieb, ktorý bol predložený 
v korešpondenčnom hlasovaní. Záznam č. 1/2019 o korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu 
č. 3. Z 26 členov SRK s hlasovacím právom sa v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo v termíne 
22 členov, ktorí hlasovali: 
za - 21, proti - 1, zdržal sa - 0.  

 

5/87 Uznesenie 
SRK sa pripája k európskej informačnej kampani „Tentoraz idem voliť“ („This time I´m voting“) na zvýšenie 
účasti občanov EÚ v budúcich voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v máji 2019. 
 
SRK vyzýva svojich členov a partnerov, aby podporili aktivity zamerané na zvýšenie povedomia a účasti vo 
voľbách do Európskeho parlamentu a zapojili sa ako inštitúcie alebo jednotlivci. 
 
SRK považuje  za zásadné obhajovať demokratický charakter európskej spoločnosti a záväzok chrániť ľudské 
práva a základné slobody.  

 
➢ Návrh uznesenia č. 6/87 k otvorenej vede/vede 2.0, ktorý bol predložený v korešpondenčnom 

hlasovaní. Záznam č. 1/2019 o korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 3. Z 26 členov SRK 
s hlasovacím právom sa v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo v termíne 22 členov, ktorí 
hlasovali: 
za - 21, proti - 0, zdržal sa - 1.  

 

6/87 Uznesenie  
SRK žiada príslušné národné inštitúcie o širšie zapojenie akademickej obce do prípravy koncepčných a 
operatívnych materiálov súvisiacich s meniacim sa charakterom svetovej vedy a zavádzaním politík 
otvorenej vedy/vedy 2.0. SRK žiada jej akceptovanie ako jedného z aktérov v procese otvorenej vedy, 
otvoreného publikovania a otvorených vzdelávacích zdrojov. 
 
V nadväznosti na prebiehajúcu implementáciu opatrení Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 
v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 o otvorenie diskusie o nasledujúcich dvoch rokoch – konkrétne 
zavádzanie otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskum SRK odporúča zapojenie príslušných 
národných organizácií a inštitúcií do Plánu S podporovaného združením cOAlition S. 
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SRK upozorňuje vládu SR a príslušné ministerstvá, že zavádzanie politiky otvoreného prístupu, ktorá je dnes 
realitou vo vyspelých krajinách, nie je možné bez navýšenia finančných prostriedkov na vedu a výskum 
v prvých rokoch procesu.  

 
➢ Návrh uznesenia č. 7/87 k brexitu, ktorý bol predložený v korešpondenčnom hlasovaní. Záznam 

č. 1/2019 o korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 3. Z 26 členov SRK s hlasovacím 
právom sa v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo v 22 členov, ktorí hlasovali: 
za - 21, proti - 0, zdržal sa – 1.  

 

7/87 Uznesenie  
V súvislosti s (tvrdým) brexitom SRK odporúča vláde SR a príslušným ministerstvám, ako aj ďalším 
dotknutým organizáciám zastupujúcim záujmy Európskej únie na Slovensku, aby s dostatočným časovým 
predstihom informovali slovenské vysoké školy o zmenách legislatívnych a finančných podmienok 
v domácom ako aj britskom prostredí, ktoré sa dotknú inštitúcií samotných a jednotlivcov.  

Koniec vloženia. 
 
Na záver zasadnutia sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť a profesorovi Robertovi 
Redhammerovi za organizačné zabezpečenie zasadnutia. 88. zasadnutie SRK sa bude konať  
25. - 26. apríla 2019 v Košiciach na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.  
 
V Bratislave 30. januára 2019 a 11. februára 2019 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 
 
 
 
 
Schválil: ............................................................. 
               prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
      prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
 
 
 
 
 
 
Overila: .............................................................  Overil: ............................................................. 
                    doc. Mária Heinzová, ArtD.                                               prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  
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Príloha č. 3 
 

Záznam č. 1/2019 o výsledku korešpondenčného hlasovania SRK 
o uzneseniach z 87. zasadnutia SRK 

 
Žiadosť o korešpondenčné hlasovanie o návrhu troch uznesení z 87. zasadnutia SRK dňa 30. januára 2019 
v Bratislave bola odoslaná členom SRK elektronickou poštou v súlade so štatútom SRK dňa  
4. februára 2019. Ukončenie hlasovania bolo určené do 8. februára 2019 do 24,00 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 4. februára 2019 spolu 12 súkromných vysokých škôl. Z toho vyplývajú 3 kuriálne hlasy rektorov 
súkromných vysokých škôl. SRK má k 4. februáru 2019 spolu 26 členov s hlasovacím právom.  
 
Nositelia kuriálnych hlasov: poverená zástupkyňa rektoriek a rektorov súkromných vysokých škôl oznámila 
dohodu o nositeľoch kuriálnych hlasov, ktorými sa pre toto hlasovanie stali Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, 
CSc., doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. 
 
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 uznášaniaschopnosti: 14 
Počet hlasov potrebných pre kladný výsledok hlasovania: 14 platných vyjadrení  
 
Znenie uznesení a záverov: 

5/87 Uznesenie k podpore informačných kampaní do eurovolieb  
SRK sa pripája k európskej informačnej kampani „Tentoraz idem voliť“ („This time I´m voting“) na zvýšenie 
účasti občanov EÚ v budúcich voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v máji 2019. 
  
SRK vyzýva svojich členov a partnerov, aby podporili aktivity zamerané na zvýšenie povedomia a účasti vo 
voľbách do Európskeho parlamentu a zapojili sa ako inštitúcie alebo jednotlivci. 
 
SRK považuje  za zásadné obhajovať demokratický charakter európskej spoločnosti a záväzok chrániť ľudské 
práva a základné slobody.  
 
6/87 Uznesenie k otvorenej vede/vede 2.0  
SRK žiada príslušné národné inštitúcie o širšie zapojenie akademickej obce do prípravy koncepčných a 
operatívnych materiálov súvisiacich s meniacim sa charakterom svetovej vedy a zavádzaním politík otvorenej 
vedy/vedy 2.0. SRK žiada jej akceptovanie ako jedného z aktérov v procese otvorenej vedy, otvoreného 
publikovania a otvorených vzdelávacích zdrojov. 
 
V nadväznosti na prebiehajúcu implementáciu opatrení Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 
v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 o otvorenie diskusie o nasledujúcich dvoch rokoch – konkrétne 
zavádzanie otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskum SRK odporúča zapojenie príslušných národných 
organizácií a inštitúcií do Plánu S podporovaného združením cOAlition S.  
 
SRK upozorňuje vládu SR a príslušné ministerstvá, že zavádzanie politiky otvoreného prístupu, ktorá je dnes 
realitou vo vyspelých krajinách, nie je možné bez navýšenia finančných prostriedkov na vedu a výskum 
v prvých rokov procesu.  
 
7/87 Uznesenie k brexitu 
V súvislosti s (tvrdým) brexitom SRK odporúča vláde SR a príslušným ministerstvám, ako aj ďalším dotknutým 
organizáciám zastupujúcim záujmy Európskej únie na Slovensku, aby s dostatočným časovým predstihom 
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informovali slovenské vysoké školy o zmenách legislatívnych a finančných podmienok v domácom ako aj 
britskom prostredí, ktoré sa dotknú inštitúcií samotných a jednotlivcov 
 
Hlasovanie bolo uzavreté: 8. februára 2019 o 24,00 h 
 
Záznam o hlasovaní: 
Počet členov s hlasovacím právom: 26 
Počet zaslaných vyjadrení: 22 
Počet platných zaslaných vyjadrení: 22 
Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0 
Nevyjadrili sa: 4 
 
Počet záporných hlasov k návrhu 5/87: 1 
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu 5/87: 0 
Počet kladných hlasov k návrhu 5/87: 21 
 
Počet záporných hlasov k návrhu 6/87: 0 
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu 6/87: 1 
Počet kladných hlasov k návrhu 6/87: 21 
 
Počet záporných hlasov k návrhu 7/87: 0 
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu 7/87: 1 
Počet kladných hlasov k návrhu 7/87: 21 
 
Záver: 
Členovia SRK schválili uznesenia 5/87, 6/87, 7/87 z 87. zasadnutia SRK, ktoré sa konalo 30. januára 2019 
v Bratislave 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 11. februára 2019 
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Príloha č. 4 
Uznesenia a závery 

prijaté na 87. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie 
30. januára 2019 v Bratislave 

 
1/87 Záver  
Slovenská rektorská konferencia („SRK“) vzala na vedomie zápisnicu z 86. zasadnutia SRK, ktoré sa konalo 
7. decembra 2018 v Liptovskom Mikuláši. 
 
2/87 Uznesenie  
SRK na svojom 87. zasadnutí, ktoré sa konalo 30. januára 2019 v Bratislave, schválila kandidatúru prof. 
RNDr. René Matloviča, PhD. a prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. na členov výkonnej rady Slovenskej 
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  
 
Prezident SRK predloží uvedené nominácie osobitným listom ministerke školstva, vedy, výskumu a športu 
SR do 1. februára 2019.  
 
3/87 Uznesenie 
 SRK je vážne znepokojená nedostatočným čerpaním Európskych štrukturálnych a investičných fondoch 
(„EŠIF“) v Operačnom programe Výskum a inovácie („OP VaI“) a so zdĺhavými procesmi v už vyhlásených 
výzvach, ktoré by mali viesť k podpisu zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku („NFP“). Vysoké školy 
dôrazne upozorňujú, že alokované zdroje na OP VaI sú pre udržateľnosť a rozvoj existujúcej infraštruktúry 
a ich personálne dobudovanie/zabezpečenie nevyhnutné. SRK upozorňuje na hroziaci dekomitment, 
pričom tieto prostriedky sú pre slovenskú vedu zásadné. Podporujeme všetky opatrenia ministerky 
školstva, vedy, výskumu a športu SR k urýchlenému čerpaniu EŠIF v OP VaI a žiadame o nespolitizovanie 
tejto našej požiadavky. 
 
SRK žiada ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR o urýchlené rokovanie s členmi prezídia SRK 
k objasneniu súčasnej situácie k čerpaniu EŠIF v OP VaI, k upresneniu ďalšieho postupu a urýchleniu, aby 
bolo možné zo strany SRK informovať členov akademickej obce.  
 
4/87 Uznesenie 
SRK upozorňuje na otázku financií na zabezpečenie zvýšených taríf zamestnancov verejných vysokých 
škôl a na úhradu nákladov spojených s hradením rekreačných poukazov zamestnancom.  
 
SRK poveruje prezídium SRK rokovať s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR o problematike 
financovania vysokých škôl. 
 
5/87 Uznesenie 
SRK sa pripája k európskej informačnej kampani „Tentoraz idem voliť“ („This time I´m voting“) na 
zvýšenie účasti občanov EÚ v budúcich voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v máji 
2019. 
  
SRK vyzýva svojich členov a partnerov, aby podporili aktivity zamerané na zvýšenie povedomia a účasti 
vo voľbách do Európskeho parlamentu a zapojili sa ako inštitúcie alebo jednotlivci. 
 
SRK považuje  za zásadné obhajovať demokratický charakter európskej spoločnosti a záväzok chrániť 
ľudské práva a základné slobody.  
 
6/87 Uznesenie  
SRK žiada príslušné národné inštitúcie o širšie zapojenie akademickej obce do prípravy koncepčných a 
operatívnych materiálov súvisiacich s meniacim sa charakterom svetovej vedy a zavádzaním politík 
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otvorenej vedy/vedy 2.0. SRK žiada jej akceptovanie ako jedného z aktérov v procese otvorenej vedy, 
otvoreného publikovania a otvorených vzdelávacích zdrojov. 
 
V nadväznosti na prebiehajúcu implementáciu opatrení Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 
v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 o otvorenie diskusie o nasledujúcich dvoch rokoch – 
konkrétne zavádzanie otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskum SRK odporúča zapojenie 
príslušných národných organizácií a inštitúcií do Plánu S podporovaného združením cOAlition S.  
 
SRK upozorňuje vládu SR a príslušné ministerstvá, že zavádzanie politiky otvoreného prístupu, ktorá je 
dnes realitou vo vyspelých krajinách, nie je možné bez navýšenia finančných prostriedkov na vedu 
a výskum v prvých rokoch procesu.  
 
7/87 Uznesenie 
V súvislosti s (tvrdým) brexitom SRK odporúča vláde SR a príslušným ministerstvám, ako aj ďalším 
dotknutým organizáciám zastupujúcim záujmy Európskej únie na Slovensku, aby s dostatočným časovým 
predstihom informovali slovenské vysoké školy o zmenách legislatívnych a finančných podmienok 
v domácom ako aj britskom prostredí, ktoré sa dotknú inštitúcií samotných a jednotlivcov.  
 
 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., 
prezident SRK 
 


