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Zápisnica z 88. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie  
dňa 26. apríla 2019 v Košiciach 

 
Prítomní: 

• prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 

• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

• doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

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

• prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

• doc. Ing. Jozef Habánik, 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. 

• doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 

• 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. 

• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

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

• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

• prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

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

• doc. Samuel Abrahám, PhD.  

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

• doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

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

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

• doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD. 

• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.  

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

• PhDr. Anna Čekanová, PhD.  

• Mgr. Jozef Jurkovič 

• prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. 

• JE František Kašický 

• Mgr. art. Bállint Lovász 

• Ing. Pavel Ondek 

• Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
 
Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) viedol prezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, 
PhD. („prezident SRK“). Na úvod zasadnutia prezident privítal všetkých prítomných členov a ospravedlnil 
neprítomných a nakoniec aj hostí. Osobitne privítal nových členov SRK, ktorými sa stali prof. Ing. Miroslav 
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Fikar, DrSc., doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. a  prof. JUDr. Marek Števček, PhD. Slovo odovzdal prof. 
RNDr. Pavlovi Sovákovi, CSc. - rektorovi Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 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 26. aprílu 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 
vysokých škôl okrem hlasovania o zvolení a odvolaní prezidenta a viceprezidentov SRK, keď sa na 
hlasovaní zúčastňujú 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.  
 
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, rektorka a rektor dvoch štátnych vysokých škôl a 2 rektori 
a rektorka súkromných vysokých škôl, ktorí sa stali nositeľmi kuriálnych hlasov a to konkrétne prof. Ing. 
Edita Hekelová, PhD., doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. a Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Spolu 
bolo prítomných 22 členov SRK, z ktorých mali všetci 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 88. zasadnutia SRK doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc. 
a prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. a dal hlasovať o návrhu. 

➢ Overovatelia zápisnice z 88. zasadnutia SRK boli schválení. 
(22 členov s hlasovacím právom hlasovalo: za - 21, proti - 0, zdržal sa - 1).  

 
Prezident SRK navrhol za členov návrhovej komisie pre 88. zasadnutie SRK viceprezidenta SRK prof. 
RNDr. Pavla Sováka, CSc. a seba ako prezidenta SRK. Ako ďalších členov navrhol doc. Ing. Vladimíra 
Hiadlovského, PhD.,  prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., prof. Ing. Editu Hekelovú, PhD. a prof. JUDr. 
Mareka Števčeka, PhD. Prítomní členovia nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident SRK dal hlasovať 
o zložení celej návrhovej komisie. 

➢  Členovia návrhovej komisie pre 88. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne. 
 
Prezident SRK informoval o zložení volebnej a mandátovej komisie SRK, ktorej členovia sú doc. Ing. 
Vladimír Hiadlovský, PhD.- predseda, Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – členka a doc. Ing. 
Jozef Putera, CSc. – člen. Vzhľadom na neprítomnosť tretieho člena prezident SRK navrhol za tretiu členku 
komisie pre 88. zasadnutie SRK Dr. h. c. prof. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD. Prítomní členovia nepredložili 
žiaden ďalší návrh a prezident SRK dal hlasovať o zložení celej volebnej a mandátovej komisie. 

➢  Členovia volebnej a mandátovej komisie pre 88. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne. 
 
K bodu 1 - Schválenie programu zasadnutia 
Prezident SRK predložil upravený návrh programu 88. zasadnutia SRK. Prítomní nemali pripomienky a ani 
návrhy na doplnenie. Prezident SRK následne otvoril body 2 a 3 a po ich prerokovaní dal hlasovať 
o návrhu programu ako celku.  

➢ Návrh programu 88. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne. 
 

Schválený program 88. zasadnutia SRK 
1) Schválenie návrhu programu zasadnutia 
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2) Informácia o zápisnici a uzneseniach z 87. zasadnutia SRK (30. januára 2019 v Bratislave)  
3) Správa prezídia SRK za obdobie od 87. zasadnutia SRK (30. januára 2019) 
4) Diskusia s JE Františkom Kašickým, veľvyslancom s osobitným poslaním pre granty Finančného 

mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu 
5) Diskusia s generálnym riaditeľom Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR 
6) Hlasovanie o návrhu na člena výberovej komisie pre výber člena odvolacej komisie Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (§ 14 ods. 4 písm. b)) a na člena výberovej komisie pre výber 
kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (§ 14 ods. 4 písm. c) zákona č. 
269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania) 

7) Vnútorná agenda SRK 
a) Návrh na zmenu štatútu SRK a zmenu rokovacieho poriadku SRK  
b) Voľba viceprezidentov SRK  

8) Rozličné 
a) 100. výročie vysokoškolského športu na Slovensku (informácia) 

 
K bodu 2 - Informácia o zápisnici a uzneseniach z 87. zasadnutia SRK (30. januára 2019 v Bratislave) 
Zápisnica z 87. zasadnutia SRK, ktoré sa konalo 30. januára 2019 v Bratislave, bola overená overovateľmi 
a vyjadrilo sa k nej prezídium SRK, následne bola zverejnená na webovom sídle SRK. Prítomní vzali 
zápisnicu z 87. zasadnutia SRK s prílohami na vedomie. Písomná informácia o plnení prijatých uznesení 
a záverov bola predložená členom SRK a predstavená na zasadnutí.  
 

1/88 Záver 
Slovenská rektorská konferencia vzala na vedomie zápisnicu s prílohami z 87. zasadnutia SRK, ktoré sa 
konalo 30. januára 2019 v Bratislave.  

 
K plneniu uznesenia SRK 5/87 informoval poverený zamestnanec Mgr. Jozef Žuffa, Dr. theol. o aktivitách 
SRK na podporu informačnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu. SRK vypracovala spoločný 
vizuál v elektronickej podobe a s podporou Kancelárie Európskeho parlamentu zabezpečila printovú 
verziu pre vysoké školy. Na webovom sídle SRK a sociálnych sieťach bola zverejnená informácia 
o kampani, ktorá spája kampaň #tentorazidemvolit a Universities vote for Europe. Profesor Juraj Stern 
podporil aktivitu  a navrhol, aby na vysokých školách neboli na piatok 24. mája 2019 vypísané skúšky 
a aby boli študenti povzbudení vybaviť si voličské preukazy. Prítomní členovia SRK vyjadrili aklamačne 
súhlas s návrhom SRK a požiadali o zaslanie informácií o kampani priamo rektorom.  
 
V súlade s uznesením SRK 6/87 sa dňa 25. apríla 2019 na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach konalo 
kolokvium pre rektorov a prorektorov pre výskum na tému otvorenej vedy/vedy 2.0 a otvoreného 
prístupu. Viceprezident SRK profesor Pavol Sovák predstavil závery a odporúčania z kolokvia, ktoré boli 
písomne predložené prítomným účastníkom zasadnutia a ktoré navrhol zaslať aj na MŠVVaŠ SR. Agendu 
otvorenej vedy označil za príležitosť pre slovenských výskumníkov a apeloval na SRK, aby sa 
v predmetnej veci stala lídrom v slovenskom akademickom prostredí.  
 
V diskusii vystúpili: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., doc. Ing. Jozef 
Habánik, PhD., prof. Ing. Roman Boča, DrSc., Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. a prof. RNDr. 
Pavol Sovák, CSc. Podporili zavádzanie otvorenej vedy na Slovensku, ale tiež vyjadrili obavy z prílišnej 
otvorenosti v prípade, že sa do procesu nezapoja krajiny ako Čína a USA. Viceprezident SRK ubezpečil 
členov SRK, že ide o celosvetový trend a o príležitosť, ako zviditeľniť výsledky činností slovenských 
vedcov. Na kolokviu odznelo odporúčanie zaviesť princípy otvoreného prístupu aj do národných 
grantových schém a vypracovať na vysokých školách inštitucionálne stratégie. Prezident SRK navrhol 
prijať osobitné uznesenie, ktorým SRK zoberie na vedomie závery a predložil jeho znenie. Následne dal 
hlasovať o návrhu uznesenia č. 2/88.  

➢ Uznesenie č.2/88 o otvorenej vede/vede 2.0 a o otvorenom prístupe bolo schválené 
jednomyseľne. 
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2/88 Uznesenie 
SRK vzala na vedomie závery z kolokvia na tému „otvorená veda/veda 2.0 a otvorený prístup“, ktoré sa 
konalo dňa 25. apríla 2019 v Košiciach a ktoré je súčasťou zápisnice ako príloha č. 2.  
SRK podporuje prijatie národnej stratégie pre otvorený prístup.  
SRK bude naďalej venovať pozornosť agende otvorenej vedy/vedy 2.0 a otvorenému prístupu  vrátane 
finančných aspektov.  

 
K bodu 3 - Správa prezídia SRK za obdobie od 87. zasadnutia SRK (30. januára 2019) 
Písomná informácia o aktivitách členov prezídia od dátumu konania 87. zasadnutia SRK bola predložená 
členom SRK.  
 
K bodu 4 - Diskusia s JE Františkom Kašickým, veľvyslancom s osobitným poslaním pre granty Finančného 
mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu 
JE František Kašický predstavil účastníkom zasadnutia aktuálne granty Finančného mechanizmu EHP, 
Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Prezentácia bude 
zverejnená na intranete SRK. Prezident SRK sa poďakoval veľvyslancovi za účasť a požiadal o zaslanie 
ďalších podkladov z júnového podujatia, ktoré sa bude konať v Košiciach.  
 
K bodu 5 – Diskusia s generálnym riaditeľom Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR 
Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, odovzdal prítomným pozdrav pani 
ministerky a jej ospravedlnenie. Informoval o pripravovanom seminári o kategorizácii publikačnej 
činnosti a o úprave informačných systémov CREPČ a CREUČ, ktorý bude ministerstvo organizovať 13.  
mája 2019.  
 
V diskusii vystúpil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc., ktorý sa zaujímal o dopad plánovaných zmien  v rozpise 
dotácie na verené vysoké školy a o časový rámec implementácie. Podľa generálneho riaditeľa by zmeny 
v metodike a rozpise mohli byť v platnosti do roku 2023. Diskusia o CREUČ je náročnejšia, pretože jej 
súčasťou je aj evaluácia výkonov.  
 
Zástupca MŠVVaŠ SR sa zaujímal o názor SRK na vývoj Bolonského procesu po roku 2020 a navrhol 
organizovať spoločné diskusné fórum na túto tému do októbra 2019.  
 
V diskusii vystúpili: Mgr. Mária Čikešová, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Podľa odporúčania z Európskej 
asociácie univerzít („EUA“) SRK pripraví pre svojich členov dotazníkový prieskum k uvedenej 
problematike, ktorého výstup bude predložený aj MŠVVaŠ SR. Príprava dotazníka bude koordinovaná 
prezídiom SRK a prípadne aj v spolupráci s MŠVVaŠ SR.  
 
SRK sa zaujímala o plánovanom postupe ministerstva pri tvorbe vyhlášky o sústave študijných odborov 
po medzirezortnom pripomienkovom konaní. V rámci pripomienkového konania bolo na ministerstvo 
doručených viac ako 160 pripomienok, z toho viac ako 100 bolo zásadných. Po oboznámení sa 
s pripomienkami zvolá ministerstvo rozporové konanie, na ktoré pozve aj SRK. Upozornil SRK na potrebu 
oboznámiť sa so vznesenými pripomienkami aj z ďalších rezortov a subjektov. Vzhľadom na rozsah 
pripomienok ministerstvo nestihne vydať vyhlášku k 1. máju 2019, čo SRK akceptovala. 
 
V diskusii vystúpili: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., prof. Ing. Jozef 
Jandačka, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia 
Kurilovská, PhD. Členovia SRK odporučili pozvať na rozporové konanie predsedov pracovných skupín pre 
jednotlivé študijné odbory a prorektorov pre výskum. Profesor Jozef Jandačka navrhol predložiť finálnu 
podobu vyhlášky na komplexné posúdenie SRK do 6. júna 2019. Návrh sa stretol so súhlasom ostatných 
členov. 
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V priebehu apríla prebehlo pripomienkovanie a rozporové konanie k návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR, 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky č. 457/2012 Z. 
z. vzhľadom na zrušenie väzby profesora a docenta na pôsobenie v študijnom odbore (ustanovenie § 75 
ods. 2 a 3 zákona č. 131/2002 Z. z.). K návrhu mali niektorí členovia SRK zásadné pripomienky a na 
rozporovom konaní bol prijatý návrh, ktorý mal povoliť v odôvodnených prípadoch výnimky. Predmentý 
návrh bol však ministerstvom dodatočne upravený už po jeho verifikácii. Prezident SRK požiadal o výklad 
prijatého paragrafového znenia, ktoré bolo zaslané SRK 24. apríla 2019 v nasledujúcom znení: 

• V § 1 odsek 9: „(9) Predseda habilitačnej komisie a jeden oponent pôsobia v čase vymenovania vo 
funkcii profesora. Ďalší oponenti a členovia habilitačnej komisie pôsobia v čase vymenovania vo 
funkcii profesora alebo vo funkcii docenta; v odôvodnených prípadoch ďalšími oponentmi alebo 
členmi habilitačnej komisie môžu byť iní významní odborníci. Oponenti a členovia habilitačnej 
komisie musia v čase vymenovania vedecky alebo umelecky pôsobiť v príslušnom odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania; v odôvodnených prípadoch, okrem predsedu 
habilitačnej komisie, môžu pôsobiť v oblasti vedy, techniky alebo umenia podľa zamerania tvorivej 
činnosti uchádzača.“ 

 

• V § 4 odsek 7: „(7) Predseda inauguračnej komisie a jeden oponent pôsobia v čase vymenovania vo 
funkcii profesora. Ďalší oponenti a členovia inauguračnej komisie pôsobia v čase vymenovania vo 
funkcii profesora; v odôvodnených prípadoch ďalšími oponentmi alebo členmi inauguračnej komisie 
môžu byť iní medzinárodne uznávaní významní odborníci. Oponenti a členovia inauguračnej komisie 
musia v čase vymenovania vedecky alebo umelecky pôsobiť v príslušnom odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania; v odôvodnených prípadoch, okrem predsedu inauguračnej 
komisie, môžu pôsobiť v oblasti vedy, techniky alebo umenia podľa zamerania tvorivej činnosti 
uchádzača.“ 

 
Navrhované znenie má podľa ministerstva zabezpečiť väzbu oponenta, resp. člena komisie, na odbor 
habilitačného a inauguračného konania, ale zároveň ponecháva výnimku (väzba na odborníkov 
z príslušnej oblasti, prípadne ľudí z praxe).  
 
V diskusii vystúpili: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. RNDr. Pavol 
Sovák, CSc. Diskutujúci upozornili na vznik nového inštitútu „podľa zamerania uchádzača“, ktorý má 
nahradiť príbuznosť odborov, ktorá končí k 30. aprílu 2019. Požiadali, aby finálna podoba vyhlášky bola 
zrozumiteľná a vysvetlená v osobitnej časti dôvodovej správy. SRK požiadala ministerstvo zorganizovať 
informačné stretnutie k zavedeniu vyhlášky pre príslušných prorektorov.  
 
Generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl informoval o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej 
republiky Ľubomíra Petráka, Evy Smolíkovej a Pétera Vőrősa na vydanie zákona, 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, ktorý je práve v medzirezortnom pripomienkovom konaní a ktorý má umožniť zakladanie 
konzorcií vysokých škôl s právnou subjektivitou.  
V diskusii vystúpili: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prof. RNDr. Roman Boča, DrSc. Diskutujúci uvítali 
a podporili prijatie návrhu. 
 
Ministerstvo má podľa ustanovenia §113ah ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. zverejniť do 30. apríla 2019 
návrh dočasných kritérií na udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“ s 
platnosťou do zverejnenia prvého vyhodnotenia periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, 
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy podľa § 88a zákona. Podľa generálneho riaditeľa sa 
tieto kritériá pripravujú a ministerstvo by o nich chcelo rokovať s SRK na najbližšom riadnom zasadnutí 
6. júna 2019. 
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Štátne programy podpory výskumu a vývoja 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2028 sú aktuálne na 
rokovaniach poradných orgánov vlády SR a čaká s na zmenu pozície Ministerstva financií SR k návrhu, 
ktoré bolo doteraz zamietavé.  
 
Profesor Jozef Jandačka sa zaujímal o vyjednanie finančných prostriedkov na krytie príspevkov na 
rekreáciu zamestnancov verejných vysokých škôl v roku 2019. Podrobnú informáciu poskytol členom 
SRK predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku („OZPŠaV“) Ing. Pavol Ondek. 
Ministerstvo bude refundovať prostriedky na rekreačné poukazy len na vzniknuté náklady verejným 
vysokým školám. Predseda OZPŠaV informoval o realizovanom a pripravovanom navýšení platov 
zamestnancov vysokých škôl.  
 
V diskusii k aktuálnym témam vystúpili: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. Ing. Roman Boča, DrSc., 
Mgr. art. Bállint Lovász, Mgr. Jozef Jurkovič, Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. a Dr. habil. PaedDr. 
György Juhász, PhD. Diskutujúci sa zaujímali o vyjadrenie ministerstva k predloženým návrhom vysokých 
škôl na požadované štrukturálne zmeny, pokračovanie financovania rekonštrukcie vysokoškolských 
internátov v roku 2019. Členovia SRK upozornili na chýbajúce zmapovanie potrieb trhu práce na 
Slovensku a kontraproduktívnosť priorizovania absolventov 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 
ktorí sa nemôžu zamestnať napr. v štátnej a verejnej správe. Zástupca ministerstva upozornil na závery 
a odporúčania „Revízie výdavkov na vzdelávanie“ Útvaru hodnota za peniaze pri Ministerstve financií SR 
z roku 2017 a priebežnú správu „Zamestnanosť a mzdy vo verejnej správe“ z roku 2018, ktoré iniciovali 
tieto požiadavky na vláde SR smerom k vysokým školám.  
 
Na SRK tiež vystúpili ďalší hostia, ktorí informovali o aktuálnom dianí vo svojich organizáciách a to 
menovite prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. za Akreditačnú komisiu, PhDr. Anna Čekanová, PhD. za Radu 
vysokých škôl, Mgr. art. Ballint Lovász za Študentskú radu vysokých škôl („ŠRVŠ) a Prof. h. c. prof. Ing. 
Robert Redhammer, PhD. za Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo („SAA“). Prezident SRK 
sa poďakoval v mene členov SRK Akreditačnej komisii za jej doterajšiu prácu.  
 

3/88 Záver  
SRK berie na vedomie postup MŠVVaŠ SR pri príprave vyhlášky o Sústave študijných odborov SR a žiada 
ministerstvo predložiť záverečnú verziu vyhlášky ešte pred jej schválením ministerstvom na 89. zasadnutí 
SRK 6. júna 2019. 
 
SRK nemá námietky k navrhovanému zneniu §1 ods. 9 a §4 ods. 7 návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR, ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

 
K bodu 6 - Hlasovanie o návrhu na člena výberovej komisie pre výber člena odvolacej komisie Slovenskej 
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (§ 14 ods. 4 písm. b)) a na člena výberovej komisie pre výber 
kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (§ 14 ods. 4 písm. c) zákona č. 269/2018 
Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania) 
Prezident SRK informoval o návrhu prezídia SRK nominovať viceprezidenta SRK profesora Rudolfa 
Kropila za člena výberovej komisie pre výber člena odvolacej komisie a za člena výberovej komisie pre 
výber kontrolóra SAA. Profesor Stanislav Kmeť navrhol nominovať za člena výberových komisií 
viceprezidenta SRK profesora Pavla Sováka, ktorý už bol členom výberovej komisie pre výber predsedu 
výkonnej rady SAA. Prezident SRK následne odovzdal slovo predsedovi volebnej a mandátovej komisie 
docentovi Vladimírovi Hiadlovskému. Zápisnica volebnej a mandátovej komisie z hlasovania o dvoch 
návrhoch na člena výberových komisií tvorí prílohu č. 3 zápisnice. 
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4/88 Uznesenie   
SRK nevybrala na 88. zasadnutí SRK dňa 26. apríla 2019 v Košiciach člena  výberovej komisie pre výber 
člena odvolacej komisie a člena výberovej komisie pre výber kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry 
pre vysoké školstvo. Opakované hlasovanie sa uskutoční na najbližšom zasadnutí SRK.  

 
K bodu 7 - Vnútorná agenda SRK 
a) Návrh na zmenu štatútu SRK a zmenu rokovacieho poriadku SRK  
Prezident SRK predložil návrh na zmenu štatútu SRK, ktorý schválilo prezídium SRK na svojom zasadnutí 
18. marca 2019 v Trnave a ktorý súvisí s novelizáciou zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatím zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a návrhy predložené profesorom 
Jurajom Sternom za skupinu rektorov súkromných vysokých škôl. Zámerom návrhu skupiny rektorov je 
zrušiť kuriálne hlasy v štatúte SRK a poskytnúť súkromným vysokým školám funkciu jedného 
viceprezidenta. 
 
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prof. Ing. Miroslav 
Fikar, DrSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., doc. PaedDr. Tomáš 
Lengyelfalusy, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., doc. Ing. Jozef 
Habánik, PhD., prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., prof. doc. JUDr. Marek 
Šmid, PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
 
Profesor Juraj Stern argumentoval v prospech zrušenia kuriálnych hlasov rektorov súkromných vysokých 
škôl. Základným princípom SRK má byť možnosť každého člena vyjadriť svoj hlas, kuriálne hlasy označil 
za dehonestujúce. Súkromné vysoké školy sú akreditované rovnako ako verejné a štátne vysoké školy, 
počtom študentov vo viacerých prípadoch prevyšujú počet študentov niektorých verejných vysokých 
škôl. Súkromné vysoké školy neodčerpávajú verejné financie s výnimkou sociálnych štipendií. V 
predloženom návrhu sa rektori súkromných vysokých škôl vzdávajú práva hlasovať vo veciach týkajúcich 
sa ekonomických záležitostí verejných vysokých škôl. Docent Tomáš Lengyelfalusy doplnil argumenty 
štatistickými údajmi. Konštatoval, že spoluprácu na SRK hodnotí pozitívne a rektori súkromných 
vysokých škôl chcú s ostatnými členmi spoločne pracovať v prospech slovenského vysokého školstva. 
Diskutujúci okrem iného poukázali na nerovnosť pomeru počtu študentov a zastúpenia rektorov 
súkromných vysokých škôl v SRK. V priebehu diskusie predložil prezident SRK druhý návrh na zmenu 
článku 4 štatútu, ktorý by rektorom súkromných vysokých škôl umožnil rovnoprávne hlasovanie okrem 
hlasovania o rozpise dotácie verejným vysokým školám a návrhu metodiky, pri ktorom by nehlasovali. 
Niektorí členovia SRK vyjadrili nesúhlas s návrhom, podporili rovnoprávnosť členov SRK vo vnútorných 
veciach SRK ako je voľba prezidenta/viceprezidenta, ale v ostatných hlasovaniach žiadali zachovať 
inštitút kuriálnych hlasov. Niektorí členovia sa vyjadrili za akceptovanie rovnosti hlasov bez ohľadu na 
počet študentov. Profesorka Lucia Kurilovská a docent Vladimír Hiadlovský upozornili na potrebu zmeny 
štatútu SRK aj v ďalších ustanoveniach najmä s ohľadom na potrebu úpravy kvóra pre prijatie uznesení. 
Profesor Pavol Sovák navrhol odročiť prerokovanie bodu na nasledujúce rokovanie s čím nesúhlasili 
prítomní rektori súkromných vysokých škôl. Profesorka Lucia Kurilovská a profesor Marek Števček 
upozornili na diskrimináciu štátnych vysokých škôl, pre ktoré sa nenavrhuje funkcia viceprezidenta SRK. 
Profesorka Edita Hekelová a profesor Juraj Stern akceptovali pripomienku a stiahli návrh na funkciu 
jedného viceprezidenta pre súkromné vysoké školy. Prezident SRK upravil termín platnosti štatútu po 
prijatí zmien na nasledujúci deň.  
 
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu jednotlivých zmien. SRK hlasovala o návrhu zmien v článku 2, článku 
3 a článku 5 štatútu SRK, ktoré predložilo prezídium SRK a ustanovenie o nadobudnutí platnosti 
a účinnosti zmien a to v nasledujúcom znení: 

 



8 
 

„Článok 2 
Pôsobnosť SRK 

 
(1) Cieľom SRK je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme 

utvárania vysokoškolskej politiky (§ 107 ods. 5 zákona). 
(2) SRK v súlade s § 107 ods. 2 schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá 

podľa zákona minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). 
Konkrétne, SRK  

a) sa vyjadruje k návrhu kritérií a metodiky na vyhodnotenie periodického hodnotenia 
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl, ktoré vydáva 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) (§ 88a 
ods. 3), 

b) sa vyjadruje k poskytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu súkromnej vysokej škole na 
uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú, vývojovú alebo 
umeleckú činnosť a na rozvoj vysokej školy (§ 91 ods. 2 zákona),  

c) sa vyjadruje k metodike na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu a k určeniu dotácie zo 
štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva vysokým školám (§ 102 ods. 2 písm. e) 
zákona),  

d) schvaľuje obmedzenie alebo odňatie pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy verejnej 
vysokej školy alebo jej fakulty v prípadoch uvedených podľa § 104 ods. 2 a 3 zákona,  

e) schvaľuje odňatie udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole, ak porušuje 
povinnosti ustanovené zákonom alebo určené jej vnútorným predpisom okrem prípadov 
určených v § 47 ods. 4  zákona (§ 105 ods. 3 zákona),  

f) prerokúva ďalšie návrhy a opatrenia z podnetu ministra alebo na požiadanie členov SRK, ak 
sa významne dotýkajú vysokých škôl (§ 107 ods. 2 zákona).  

(3) SRK v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a 
o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zabezpečovaní kvality“) 
schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá minister. Konkrétne, SRK  

a) navrhuje ministrovi dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre 
vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) (§ 7 ods. 1 a ods. 2 a ods. 8 zákona o zabezpečovaní 
kvality), 

b) navrhuje ministrovi člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie 
predsedu výkonnej rady agentúry (§ 14 ods. 4 písm. a) zákona o zabezpečovaní kvality), 

c) navrhuje ministrovi člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie 
člena odvolacej komisie agentúry (§ 14 ods. 4 písm. b) zákona o zabezpečovaní kvality), 

d) navrhuje ministrovi člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie 
kontrolóra agentúry (§ 14 ods. 4 písm. c) zákona o zabezpečovaní kvality), 

e) predkladá pripomienky k návrhu štandardov a návrhu na zmenu štandardov zverejnených 
na webovom sídle agentúry (§ 23 ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality), 

f) prerokúva ďalšie návrhy z podnetu agentúry v súlade s § 4 ods. 3 písm. e)  zákona o 
zabezpečovaní kvality. 

(4) Pri napĺňaní cieľa SRK ďalej  
a) koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysokých škôl v Slovenskej republike, 
b) prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam súvisiacim s vysokoškolskou 

politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa bezprostredne 
dotýkajú života vysokých škôl a v prípade potreby prerokúva a zaujíma stanovisko k 
platným právnym predpisom uvedeného zamerania,  

c) vytvára predpoklady pre spoluprácu vysokých škôl v Slovenskej republike a vzájomný tok 
informácií medzi nimi,  

d) nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím, s rektorskými konferenciami iných krajín, 
inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s Asociáciou európskych univerzít.  
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Článok 3  
Členstvo v SRK  

 
(1) Členmi SRK sú rektori vysokých škôl.  
(2) Členstvo v SRK vzniká rektorovi prvým dňom funkčného obdobia rektora.  
(3) Členstvo v SRK zaniká posledným dňom funkčného obdobia rektora.  
(4) V období, keď vysoká škola nemá vymenovaného rektora, nemá v SRK zastúpenie.  

 
Článok 5  

Orgány a Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie 

 
(1) Orgánmi SRK sú:  

a) prezident SRK (ďalej len „prezident“),  
b) prezídium SRK (ďalej len „prezídium“).  

(2) Prezident je predstaviteľom SRK, zastupuje ju a koná v jej mene.  
(3) Prezídium je výkonným orgánom SRK a riadi jej činnosť v období medzi zasadnutiami SRK. Prezídium 

za svoju činnosť zodpovedá SRK.  
(4) Činnosť SRK organizačne a administratívne zabezpečuje Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie 

(ďalej len „Inštitút SRK“), občianske združenie. Činnosť Inštitútu SRK upravujú jeho stanovy.  
(5) Činnosť SRK a Inštitútu SRK je financovaná z finančných prostriedkov, ktoré ministerstvo účelovo 

vyčlení každoročne na činnosť SRK (§ 107 ods. 7 zákona) a z ďalších zdrojov uvedených v stanovách 
Inštitútu SRK. 

 
Čl.10 ods. 5: Štvrtá zmena štatútu bola schválená na zasadnutí SRK konanom dňa 26. apríla 2019 v 
Košiciach a nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni schválenia“ 
 

➢ Zmeny v článku 2, článku 3 a článku 5 štatútu SRK a ustanovenie o nadobudnutí platnosti 
a účinnosti zmien boli schválené jednomyseľne. 

 
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu zmien v článku 8 štatútu SRK, ktoré predložilo prezídium SRK a to v 
nasledujúcom znení: 

 
„Článok 8 

Pracovná komisia  

 
(1) SRK môže zriadiť pracovnú komisiu SRK (ďalej len „pracovná komisia“), ktorej členmi sú členovia SRK. 

Návrh na zriadenie pracovnej komisie a jej personálne obsadenie predkladá prezident SRK po 
predchádzajúcom posúdení prezídiom SRK.  

(2) Zrušenie pracovnej komisie navrhuje prezident SRK po predchádzajúcom posúdení prezídiom SRK. 
Pracovnú komisiu ruší SRK.“ 

 
➢ Zmeny v článku 8 štatútu SRK boli schválené jednomyseľne. 

 
Prezident SRK požiadal profesora Jozefa Jandačku predložiť jeho protinávrh článku 4 v podobe návrhu, 
o ktorom sa bude hlasovať. Vzhľadom na možné dopady zmien článku 4 na uznášaniaschopnosť SRK 
a prípadne ďalšie ustanovenia štatútu viacerí členovia SRK odporučili prerušiť rokovanie o bode 
7a programu do najbližšieho zasadnutia SRK a vypracovať alternatívne scenáre s navrhovanými 
zmenami štatútu. Profesor Libor Vozár vyjadril ochotu pripraviť taký návrh a tiež navrhol vzhľadom na 
časovú tieseň odložiť nasledujúci bod 7b programu o voľbe viceprezidentov SRK. Profesor Juraj Stern 
akceptoval ukončenie rokovania o zmenách v štatúte z dôvodu časovej tiesne a požiadal, aby na 
najbližšom zasadnutí SRK bol návrh na zmenu štatútu prerokovaný ako prvý bod programu.  
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Z rokovania SRK odišiel Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. Počet prítomných členov a členov 
s hlasovacím právom sa znížil na 22.  
 
Prezident SRK dal hlasovať o prerušení rokovania o bode 7a „Návrh na zmenu štatútu SRK a zmenu 
rokovacieho poriadku SRK“ do nasledujúceho zasadnutia SRK.  

➢ Prerušenie rokovania o bode 7a  „Návrh na zmenu štatútu SRK a zmenu rokovacieho poriadku 
SRK“ bolo schválené jednomyseľne. 

 
Z rokovania SRK odišli prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi a prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Počet 
prítomných členov a členov s hlasovacím právom sa znížil na 20.  
 
Prezident SRK dal hlasovať o zmene programu SRK, t. j. preloženie bodu 7b „Voľba viceprezidentov SRK“ 
na nasledujúce zasadnutie SRK a o ukončení zasadnutia z dôvodu časovej tiesne po prerokovaní bodu 8 
„Rozličné".  

➢ Zmena programu SRK a ukončenie zasadnutia boli schválené jednomyseľne. 
 

5/88 Uznesenie   
SRK schválila zmeny v štatúte SRK v článkoch 2, 3, 5 a 8, ktoré nadobúdajú platnosť nasledujúcim dňom 
prijatia, t. j. od 27. apríla 2019. 
 
SRK schválila prerušenie rokovania o zmenách v štatúte SRK a rokovacom poriadku SRK do nasledujúceho 
zasadnutia SRK. 
 
SRK schválila zmeny programu 88. zasadnutia SRK, t. j. preloženie bodu 7b „Voľba viceprezidentov SRK“ 
na nasledujúce zasadnutie SRK a o ukončení zasadnutia z dôvodu časovej tiesne po prerokovaní bodu 8 
„Rozličné". 

 
K bodu 7 - Rozličné 
Viceprezident SRK profesor Pavol Sovák predložil návrh uznesenia k presunu finančných prostriedkov 
z Operačného programu Výskum a inovácie prioritnej osi 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií do 
prioritnej osi 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra v nasledujúcom znení: „SRK  v záujme udržania kompetetívnosti slovenského výskumného 
a vzdelávacieho priestoru v rámci European Research Area (ERA) sa pripája k stanovisku SAV a Združenia 
výskumne a technicky orientovaných univerzít zo dňa 16.4.2019 a vyjadruje zásadný nesúhlas 
s presunom finančných zdrojov v celkovej sume 102,6 mil. eur (zdroje EÚ) z Operačného programu 
Výskum a inovácie  (OPVaI) z prioritnej osi 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií  do prioritnej osi 6 – 
Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.  SRK 
podporuje zámery ministerky školstva v čerpaní OPVaI a žiada kompetentné inštitúcie, aby ponechali 
plánované finančné prostriedky  v OPVaI v rezorte školstva a umožnili ich urýchlené čerpanie v prospech 
podpory slovenskej vedy a inovácií. SRK taktiež neodporúča ukončiť konzorciálne členstvo SR v Central 
European Neutron Initiative (CENI) umožňujúce experimenty v ILL Grenoble a odporúča obnoviť 
konzorciálne členstvo SR v Central European Synchrotron Consortium (CENTRALSYNC) umožňujúce 
experimenty v ESRF Grenoble.“ 
 
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu uznesenia. 

➢ Prítomní členovia SRK vyjadrili aklamačne súhlas s návrhom uznesenia 6/88. 
 

6/88 Uznesenie   
SRK  v záujme udržania kompetetívnosti slovenského výskumného a vzdelávacieho priestoru v rámci 
European Research Area (ERA) sa pripája k stanovisku SAV a Združenia výskumne a technicky 
orientovaných univerzít zo dňa 16.4.2019 a vyjadruje zásadný nesúhlas s presunom finančných zdrojov v 
celkovej sume 102,6 mil. eur (zdroje EÚ) z Operačného programu Výskum a inovácie  (OPVaI) z prioritnej 
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osi 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií  do prioritnej osi 6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.  SRK podporuje zámery ministerky školstva v čerpaní 
OPVaI a žiada kompetentné inštitúcie, aby ponechali plánované finančné prostriedky  v OPVaI v rezorte 
školstva a umožnili ich urýchlené čerpanie v prospech podpory slovenskej vedy a inovácií. SRK taktiež 
neodporúča ukončiť konzorciálne členstvo SR v Central European Neutron Initiative (CENI) umožňujúce 
experimenty v ILL Grenoble a odporúča obnoviť konzorciálne členstvo SR v Central European Synchrotron 
Consortium (CENTRALSYNC) umožňujúce experimenty v ESRF Grenoble.. 

 
Prezentácia Slovenskej asociácie univerzitného športu v bode Rozličné bola zverejnená v rámci tohto 
bodu na intranete SRK. 
 
Na záver zasadnutia sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť a profesorovi Pavlovi Sovákovi za 
organizačné zabezpečenie zasadnutia. 89. zasadnutie SRK sa bude konať 6. júna 2019 v Bratislave na 
pôde Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
V Košiciach 26. júna 2019  
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 
 
 
 
 
Schválil: ............................................................. 
               prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
      prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
 
 
 
 
Overil: .............................................................  Overil: ............................................................. 
                  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.                                               prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
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Príloha č. 1 
 

Uznesenia a závery prijaté na  
88. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie 26. apríla 2019 v Košiciach 

 
1/88 Záver 
Slovenská rektorská konferencia vzala na vedomie zápisnicu s prílohami z 87. zasadnutia SRK, ktoré sa 
konalo 30. januára 2019 v Bratislave.  
 
2/88 Uznesenie 
Slovenská rektorská konferencia vzala na vedomie závery z kolokvia na tému „otvorená veda/veda 2.0 
a otvorený prístup“, ktoré sa konalo dňa 25. apríla 2019 v Košiciach a ktoré je súčasťou zápisnice ako 
príloha č. 2. SRK podporuje prijatie národnej stratégie pre otvorený prístup. SRK bude naďalej venovať 
pozornosť agende otvorenej vedy/vedy 2.0 a otvorenému prístupu  vrátane finančných aspektov.  
 
3/88 Záver  
SRK berie na vedomie postup MŠVVaŠ SR pri príprave vyhlášky o Sústave študijných odborov SR a žiada 
ministerstvo predložiť záverečnú verziu vyhlášky ešte pred jej schválením ministerstvom na 89. 
zasadnutí SRK 6. júna 2019. 
SRK nemá námietky k navrhovanému zneniu §1 ods. 9 a §4 ods. 7 návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR, ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 
 
4/88 Uznesenie   
SRK nevybrala na 88. zasadnutí SRK dňa 26. apríla 2019 v Košiciach člena  výberovej komisie pre výber 
člena odvolacej komisie a člena výberovej komisie pre výber kontrolóra Slovenskej akreditačnej 
agentúry pre vysoké školstvo. Opakované hlasovanie sa uskutoční na najbližšom zasadnutí SRK.  
 
5/88 Uznesenie   
SRK schválila zmeny v štatúte SRK v článkoch 2, 3, 5 a 8, ktoré nadobúdajú platnosť nasledujúcim dňom 
prijatia, t. j. od 27. apríla 2019. 
SRK schválila prerušenie rokovania o zmenách v štatúte SRK a rokovacom poriadku SRK do 
nasledujúceho zasadnutia SRK. 
SRK schválila zmeny programu 88. zasadnutia SRK, t. j. preloženie bodu 7b „Voľba viceprezidentov SRK“ 
na nasledujúce zasadnutie SRK a o ukončení zasadnutia z dôvodu časovej tiesne po prerokovaní bodu 8 
„Rozličné". 
 
6/88 Uznesenie  
SRK  v záujme udržania kompetetívnosti slovenského výskumného a vzdelávacieho priestoru v rámci 
European Research Area (ERA) sa pripája k stanovisku SAV a Združenia výskumne a technicky 
orientovaných univerzít zo dňa 16.4.2019 a vyjadruje zásadný nesúhlas s presunom finančných zdrojov 
v celkovej sume 102,6 mil. eur (zdroje EÚ) z Operačného programu Výskum a inovácie  (OPVaI) z 
prioritnej osi 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií  do prioritnej osi 6 – Cestná infraštruktúra (mimo 
TEN-T CORE) Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.  SRK podporuje zámery ministerky 
školstva v čerpaní OPVaI a žiada kompetentné inštitúcie, aby ponechali plánované finančné prostriedky  
v OPVaI v rezorte školstva a umožnili ich urýchlené čerpanie v prospech podpory slovenskej vedy a 
inovácií. SRK taktiež neodporúča ukončiť konzorciálne členstvo SR v Central European Neutron Initiative 
(CENI) umožňujúce experimenty v ILL Grenoble a odporúča obnoviť konzorciálne členstvo SR v Central 
European Synchrotron Consortium (CENTRALSYNC) umožňujúce experimenty v ESRF Grenoble. 
 
 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
prezident SRK 
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Príloha č. 2 
Závery z  kolokvia SRK na tému „otvorená veda/veda 2.0 a otvorený prístup“ 

konaného dňa 25. 4. 2019 na UPJŠ v Košiciach 

Zhrnutie súčasného stavu odprezentovaného účastníkom Kolokvia 

(1) Zavedenie politík otvorenej vedy/vedy 2.0 a otvoreného prístupu je pre slovenské vysoké školstvo 
výzvou. Ich zavedenie je podmienené legislatívnymi zmenami. Publikovanie vo formáte otvoreného 
prístupu je v našich podmienkach nerealizovateľné bez ďalších dodatočných finančných zdrojov.  

(2) Všeobecne sa SRK venovala agende otvorenej vedy/vedy 2.0 na 87. zasadnutí 30. januára 2019, keď 

aj prijala uznesenie č. 6/87. V uznesení 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 chce byť jedným 

z aktérov, ktorí budú na národnej úrovni pripravovať strategické dokumenty. 

(3) V nadväznosti na prebiehajúcu implementáciu opatrení Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené 

vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 a otvorenie diskusie o nasledujúcich dvoch 

rokoch – konkrétne zavádzanie otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskum, SRK odporučila 

zapojenie príslušných národných organizácií a inštitúcií do Plánu S podporovaného združením 

cOAlition S.  

(4) Otvorenú vedu/vedu 2.0 a otvorený prístup treba vnímať ako príležitosť spojenú s trendom  

zverejňovať výstupy vedy v digitálnom prostredí. Vedenia vysokých škôl by mali téme venovať 

náležitú pozornosť a mali by prijímať organizačné opatrenia na podporu otvorenej vedy 

a otvoreného prístupu. Osobitnú pozornosť bude potrebné venovať výchove mladých výskumníkov 

a študentov k osvojeniu si nových postupov pri publikovaní. Slovenské vysoké školy by sa mali vo 

väčšej miere zapájať aj do medzinárodných projektov orientovaných na podporu otvorenej vedy 

a otvoreného prístupu a participovať na podujatiach venovaných tejto téme, ako napr. na tých 

organizovaných Európskou asociáciou univerzít, ale aj ďalšími nadnárodnými univerzitnými 

asociáciami.  

(5) SRK sa zapojila do projektu Európskej asociácie univerzít „Read & Publish Agreement“.  

Závery a odporúčania Kolokvia o otvorenej vede a otvorenom prístupe zo dňa 25.4.2019 

Kolokvium je prvou príležitosťou, na ktorej mohli slovenskí rektori diskutovať o téme otvorenej 

vedy/vedy 2.0 a o otvorenom prístupe spoločne so zástupcami SVT MŠVVaŠR a CVTI SR, ktorí sú 

poverení touto agendou. Na základe bohatej diskusie účastníci Kolokvia SRK odporúčajú: 

1. SRK by mala smerom k Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a MŠVVaŠ 

SR vydať vyhlásenie:  

a. SRK podporuje  prijatie Národnej stratégie prístupu SR k otvorenej vede (Open 

Science/Science 2.0) a otvorenému publikovaniu (Open Access). Pri formulácii národnej 

stratégie pre otvorený prístup je potrebné, aby boli  zohľadnené finančné nároky vysokých 

škôl vo väzbe na odlišnosti v publikačných stratégiách v odboroch. Inak zavedenie 

otvoreného prístupu bude mať negatívny dopad na rozpočet vysokých škôl - nárast 

nákladov na technickú infraštruktúru, školenia a výchovu mladých výskumníkov, nákladov 

pre personálnu podporu atď. 

b. SRK odporúča aby SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR (alebo prostredníctvom APVV) sa stala 

členom  konzorcia „cOAlition S“. 
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c. SRK odporúča, aby grantové agentúry APVV, VEGA i KEGA jednoznačne podmienili 

oprávnenosť výdavkov publikovaním v Open Access. 

d. SRK odporúča svojim členom prijať ich vlastné inštitucionálne stratégie pre otvorenú vedu 

a otvorený prístup v nadväznosti na národnú stratégiu. 

2. SRK by sa mala stať tou autoritou, ktorá politiku otvorenej vedy/vedy 2.0 a otvoreného prístupu 

presadí a uvedie do realizačnej fázy v spolupráci s úradom splnomocnenca vlády SR pre občiansku 

spoločnosť, MŠVVaŠ SR a CVTI SR. K tomu: 

a. zriadi ad hoc pracovnú komisiu SRK pre otvorený prístup a otvorenú vedu. Pracovná komisia 

by mala sformulovať zásady, ktoré bude SRK presadzovať pri zavádzaní politík otvorenej 

vedy/vedy 2.0 a otvoreného prístupu na národnej a nadnárodnej úrovni. Jej členovia by 

mohli zastupovať SRK pri rokovaniach s vydavateľmi a pri rokovaniach o spolufinancovaní 

prístupu k elektronických informačným zdrojom. 

b. bude  organizovať odborné stretnutia na tému implementácie politiky otvorenej vedy/vedy 

2.0 a otvoreného prístupu za účasti zainteresovaných inštitúcií a s periodicitou raz ročne 

zhodnotí stav implementácie na riadnom rokovaní SRK.  

SRK akceptuje odporúčania Kolokvia a následne SRK: 

1. V záujme úspešného zavedenia národnej stratégie pre otvorený prístup odporúča vypracovať 

z úrovne CVTI SR pre slovenské vysoké školy príručku (metodické usmernenie) s konkrétnymi krokmi 

na podporu otvoreného prístupu - centrálne riešenia na inštitucionálnej úrovni, centrálna podpora 

(dátové sklady) a manažment dát, ochrana štandardov vedeckého publikovania, ale aj odporúčania, 

kde publikovať (pozitívne zoznamy). 

2. Na rokovaniach o spolufinancovaní k prístupu k elektronických informačným zdrojom žiada, aby od 

začiatku na rokovaniach boli prítomní aj zástupcovia vysokých škôl.  

3. Konštatuje, že budovanie národného repozitára, ktorý je v zodpovednosti CVTI, pre ukladanie 

výsledkov výskumu a vývoja si vyžaduje úzku spoluprácu s akademickou obcou, je potrebné doriešiť 

úlohu a potrebu repozitárov na univerzitách. Slovenské vysoké školy by mali reagovať na požiadavky 

CVTI SR konkretizovaním svojich inštitucionálnych požiadaviek.  

Súvisiace linky: 

• Smernica EP a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) 
COM(2018) 234 final z apríla 2018.1  

• Ucelená informácia o európskych politikách a cieľoch v Open Science - 
http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home.  

• EUA o otvorenej vede - https://eua.eu/issues/21:open-science.html. 
 

 
 

                                                           
1 Smernica dostupná na https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e790e4c-4969-11e8-be1d-

01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF a prílohy dostupné na https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e790e4c-4969-
11e8-be1d-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF.  

http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home
https://eua.eu/issues/21:open-science.html
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e790e4c-4969-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e790e4c-4969-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e790e4c-4969-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e790e4c-4969-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_2&format=PDF

