Zápisnica z 90. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie
konaného dňa 8. novembra 2019 vo Zvolene
Prítomní:
• prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
• prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
• Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
• doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
• prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
• 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.
• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
• Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
• Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
• Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
• doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
• Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Ospravedlnení a neprítomní:
• doc. Samuel Abrahám, PhD.
• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
• prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
• doc. Mária Heinzová, ArtD.
• prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
• doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
• Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
• Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
• prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
• prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
Hostia:
• Mgr. Jozef Jurkovič
• Soňa Grenčíková
• Ivan Gracík
• Dr. h. c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc.
• Martina Lubyová
• Prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
• doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
• Zuzana Romančíková
• Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) viedol prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf
Kropil, PhD. („prezident SRK“). Na úvod zasadnutia prezident SRK privítal všetkých prítomných členov na
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akademickej pôde Technickej univerzity vo Zvolene a ospravedlnil neprítomných členov. Osobitne privítal
nového člena SRK prof. PaedDr. René Bílika, CSc., rektora Trnavskej univerzity v Trnave a zablahoželal doc.
Ing. Jozefovi Putterovi, CSc. z Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši k
opätovnému vymenovaniu do funkcie.
Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) a informácií
poskytnutých členmi má SRK k 8. novembru 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.
Štatút SRK hovorí, že v období, keď vysoká škola nemá vymenovaného rektora, nemá v SRK zastúpenie
(čl. 3 ods. 4). Preto sú osoby poverené výkonom funkcie rektora pozývané na zasadnutia SRK ako hostia.
Na zasadnutí sa zúčastnil ako hosť Dr. h. c. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. z Vysokej školy
bezpečnostného manažérstva v Košiciach.
Pre potreby hlasovania podľa štatútu SRK má každý rektor jeden hlas (čl. 4 ods. 2). SRK je schopná sa
uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SRK, t. j. min. 17 členov, okrem rokovania
o poskytovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu podľa čl. 2 ods. 2 písm. c). V takom prípade
musia byť prítomní aspoň 13 rektori verejných a štátnych vysokých škôl. V prípade hlasovania o odvolaní
prezidenta/viceprezidenta SRK musí byť prítomných aspoň 2/3 členov, t. j. 22 členov.
Uznesenie SRK je platné, ak sa v hlasovaní zaň vyjadrí kladne nadpolovičný počet všetkých členov SRK, t.
j. min. 17 členov. V prípade hlasovania o návrhu metodiky a k určeniu dotácie je uznesenie platné, ak sa
kladne vyjadrí nadpolovičný počet prítomných rektorov verejných a štátnych vysokých škôl. V prípade
voľby prezidenta/viceprezidenta SRK musí kandidát získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov,
t. j. min. 17 členov, to platí aj v prípade ich odvolania. SRK sa na zasadnutiach štandardne uznáša
aklamačne zdvihnutím ruky. V prípade personálnych otázok SRK hlasuje na zasadnutí tajne.
Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice z 90. zasadnutia SRK prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc.
a Dr. h. c. prof. Ing. Juraja Sterna, PhD. a dal hlasovať o návrhu.
➢ Overovatelia zápisnice z 90. zasadnutia SRK boli schválení väčšinou hlasov.
(20 členov s hlasovacím právom hlasovalo: za - 19, proti - 0, zdržal sa - 1).
Prezident SRK navrhol za členov návrhovej komisie pre 90. zasadnutie SRK prítomných členov prezídia
SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD., prof. RNDr. Libora
Vozára, CSc., ďalej doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., doc. Ing. Klaudiu Halászovú, PhD., prof. Ing.
Miroslava Fikara, DrSc. a prof. Ing. Editu Hekelovú, PhD. Prítomní členovia SRK nepredložili žiaden ďalší
návrh a prezident SRK dal hlasovať o zložení celej návrhovej komisie.
➢ Členovia návrhovej komisie pre 90. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne.
Prezident SRK informoval o zložení volebnej a mandátovej komisie SRK, ktorej členmi sú doc. Ing.
Vladimír Hiadlovský, PhD. (predseda), Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. a doc. Ing. Jozef
Puttera, CSc. Vzhľadom na neprítomnosť členky komisie prezident SRK navrhol, aby v prípade potreby
SRK operatívne schválila tretieho člena, s čím prítomní súhlasili.
Prezident SRK požiadal prítomných členov SRK o súhlas s účasťou dvoch študentov Technickej univerzity
vo Zvolene na zasadnutí SRK. Študenti mali pre univerzitné médiá sprostredkovať svoj názor na SRK
a samotný priebeh zasadnutia. Prítomní členovia SRK vyjadrili súhlas s účasťou študentov na zasadnutí.

K bodu 1 - Schválenie programu zasadnutia
Prezident SRK predložil upravený návrh programu 90. zasadnutia SRK a informoval o prizvaných hosťoch
k jednotlivým bodom zasadnutia. Zároveň informoval o dôvodoch nového formátu zasadnutia bez účasti
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zástupcov ďalších orgánov reprezentácie vysokých škôl, pre ktoré sa rozhodol na základe požiadavky
viacerých členov SRK. Informoval, že ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová
(„ministerka školstva“) potvrdila svoju účasť na zasadnutí. Prezident SRK navrhol ponechať presné
poradie bodov otvorené tak, aby sa rokovanie prispôsobilo príchodu ministerky školstva.
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Zasadnutie Inštitútu SRK – samostatné zasadnutie pre členov ISRK
a. Voľby zástupcov riaditeľa ISRK
b. Schválenie členského príspevku v ISRK 2019
3. Informácia o zápisnici a uzneseniach z 88. zasadnutia SRK (26. apríla 2019 v Košiciach) a 89.
zasadnutia SRK (6. júna 2019 v Bratislave)
4. Správa prezídia SRK za obdobie od 88. zasadnutia SRK
5. Diskusia s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR (bod bude otvorený po príchode pani
ministerky)
a. Aktuálna informácia o budúcoročnom financovaní vysokých škôl
6. Návrh spoločného postupu vysokých škôl pri ochrane osobných údajov podľa GDPR
7. Procesy zabezpečovania kvality vo vysokom školstve: Návrh akreditačných štandardov Slovenskej
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
8. Zdroje CVTI SR a opätovná verifikácia výstupov publikačnej činnosti
9. Korekcie získaných prostriedkov z fondov EÚ
10. Rozličné
a. Nedotknuteľnosť akademickej pôdy (§4 ods. 3)
b. Priority SRK pre volebné programy politických strán resp. programové vyhlásenie vlády SR
2020
Prítomní členovia SRK nemali pripomienky a ani návrhy na doplnenie programu. Prezident SRK dal
hlasovať o návrhu programu ako celku.
➢ Návrh programu 90. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne.
Schválený program 90. zasadnutia SRK
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Zasadnutie Inštitútu SRK – samostatné zasadnutie pre členov ISRK
a. Voľby zástupcov riaditeľa ISRK
b. Schválenie členského príspevku v ISRK 2019
3. Informácia o zápisnici a uzneseniach z 88. zasadnutia SRK (26. apríla 2019 v Košiciach) a 89.
zasadnutia SRK (6. júna 2019 v Bratislave)
4. Správa prezídia SRK za obdobie od 88. zasadnutia SRK
5. Diskusia s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR (bod bude otvorený po príchode pani
ministerky)
a. Aktuálna informácia o budúcoročnom financovaní vysokých škôl
6. Návrh spoločného postupu vysokých škôl pri ochrane osobných údajov podľa GDPR
7. Procesy zabezpečovania kvality vo vysokom školstve: Návrh akreditačných štandardov Slovenskej
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
8. Zdroje CVTI SR a opätovná verifikácia výstupov publikačnej činnosti
9. Korekcie získaných prostriedkov z fondov EÚ
10. Rozličné
a. Nedotknuteľnosť akademickej pôdy (§4 ods. 3)
b. Priority SRK pre volebné programy politických strán resp. programové vyhlásenie vlády SR
2020
K bodu 2 – Zasadnutie Inštitútu SRK – samostatné zasadnutie pre členov ISRK
Zápis zo 16. zasadnutia pléna ISRK je vypracovaný samostatne.
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K bodu 3 - Informácia o zápisnici a uzneseniach z 88. zasadnutia SRK (26. apríla 2019 v Košiciach) a 89.
zasadnutia SRK (6. júna 2019 v Bratislave)
Prezident SRK informoval o zápisnici z 88. zasadnutia SRK, ktoré sa konalo 26. apríla 2019 v Košiciach
a o zápisnici z 89. zasadnutia SRK konaného 6. júna 2019 v Bratislave. Obe zápisnice boli overené
overovateľmi, vyjadrilo sa k nim prezídium SRK a následne boli zverejnené na webovom sídle SRK. Nikto
z prítomných sa neprihlásil do diskusie k bodu 3. Prezident SRK dal hlasovať o znení zápisnice z 88.
zasadnutia SRK a o zápisnici z 89. zasadnutia SRK.
➢ Zápisnice z 88. zasadnutia SRK a 89. zasadnutia SRK boli schválené jednomyseľne.
Uznesenie č. 1/90
Slovenská rektorská konferencia („SRK“) schválila jednomyseľne zápisnicu z 88. zasadnutia SRK s
prílohami (26.4.2019 v Košiciach) a zápisnicu z 89. zasadnutia SRK (6.6.2019 v Bratislave) s prílohami.
K bodu 4 - Správa prezídia SRK za obdobie od 88. zasadnutia SRK
Písomná informácia o aktivitách členov prezídia od dátumu konania 88. zasadnutia SRK bola predložená
členom SRK. Nikto z prítomných sa neprihlásil do diskusie k bodu 4. Prezident SRK dal hlasovať o správe
prezídia SRK za obdobie od 88. zasadnutia SRK.
➢ Správa prezídia SRK za obdobie od 88. zasadnutia SRK bola schválená jednomyseľne.
Uznesenie č. 2/90
SRK schválila jednomyseľne správu o činnosti prezídia SRK za obdobie od 88. zasadnutia SRK, ktoré sa
konalo 26. apríla 2019 v Košiciach.
K bodu 6 - Návrh spoločného postupu vysokých škôl pri ochrane osobných údajov podľa GDPR
Prezident SRK pozval na zasadnutie doc. RNDr. Daniela Olejára, PhD., prorektora Univerzity Komenského
v Bratislave pre knižničné a informačné služby, aby predstavil návrh projektu pre spoločný postup
vysokých škôl pri ochrane osobných údajov podľa GDPR. Zároveň pozval na zasadnutie Mgr. Jozef
Jurkoviča, generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR. Návrh sa týkal vypracovania spoločnej
politiky ochrany osobných údajov (tzv. kódex správania), ktorá by zohľadňovala špecifiká spracovávania
osobných údajov a riešila by aj problémy, ktorých riešenia presahujú možnosti jednotlivých vysokých
škôl. Návrh bol založený na princípe efektívnejšieho kolektívneho riešenia. Podľa predkladateľov by
zvýšil právnu istotu a posilnil postavenie zodpovedných osôb voči Úradu na ochranu osobných údajov.
U vysokých škôl by navyše takéto riešenie uľahčilo v prípade potreby legislatívne úpravy, zjednodušilo
koordináciu ochrany osobných údajov v centrálnych systémoch rezortu a informačných systémoch
jednotlivých vysokých škôl a bolo podporené spoločnou databázou znalostí ako aj automatizovanými
nástrojmi na podporu administratívy spojenej so spracúvaním osobných údajov. Navrhované riešenie
predkladatelia prerokovali s osobami zodpovednými za ochranu osobných údajov jednotlivých vysokých
škôl a s riaditeľmi centier pre IKT. Docent Daniel Olejár požiadal v mene predkladateľov SRK ako orgán
reprezentujúci vysoké školy o vyslovenie podpory. V prípade súhlasu SRK bude žiadosť o finančnú
podporu projektu predložená MŠVVaŠ SR.
Prezident SRK upozornil, že návrh a sprievodný list boli na SRK zaslané až večer pred rokovaním. Hoci
boli zverejnené na intranete SRK, členovia SRK nemali možnosť sa s nimi bližšie oboznámiť vzhľadom na
krátkosť času. Preto prezídium SRK odporučilo neprijať uznesenie k návrhu na 90. zasadnutí, ale vyžiadať
si pripomienky členov a vyjadriť sa dodatočne. Prezident SRK následne otvoril diskusiu o predmetnom
bode.
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. Juraj Stern, PhD., doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prof. Ing. Roman Boča,
DrSc., prof. PaedDr. René Bílik, CSc., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Mgr. Jozef Jurkovič a Dr. h. c. prof.
Ing. Rudolf Kropil, PhD.
Profesor Juraj Stern podporil názor prezídia, aby SRK prijala uznesenie k návrhu neskôr. Požiadal
o informáciu ohľadne finančného krytia projektu. Docent Daniel Olejár informoval o nákladoch na
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jednorazovú časť projektu vo výške 172 tis. eur. Vzhľadom na náročnosť a rozsah aktivít s prvotným
obdobím udržateľnosti 5 rokov je predpoklad ročných nákladov 59 tis. eur, t. j. spolu 295 tis. eur. Celkové
potrebné prostriedky v prípade schválenia návrhu v plnom rozsahu boli vyčíslené vo výške 467 tis. eur.
Profesor Roman Boča informoval, že ochrana osobných údajov na Univerzite sv. Cyrila a Metoda
v Trnave je plne funkčná v súlade s platnou legislatívou. Profesor René Bílik podporil názor prezídia
a chce návrh prerokovať na univerzite. Profesor Jozef Jandačka odporučil pracovať s dokumentmi, ktoré
schválil Úrad na ochranu osobných údajov a zaujímal sa o udržateľnosť projektu. Docent Daniel Olejár
zdôraznil, že každá vysoká škola bude mať svojho zástupcu v kontrolnom orgáne projektu. Príkladom
problému, ktorý sa objavuje po implementácii individuálnych projektov ochrany osobných údajov, sú
zahraniční študenti a spracúvanie ich osobných údajov. Mgr. Jozef Jurkovič potvrdil, že ministerstvo je
informované o návrhu projektu a v prípade, že ho podporí SRK, sú pripravení ho financovať ako
centrálny rozvojový projekt. Prezident SRK sa poďakoval za informáciu a uzatvoril diskusiu. Uznesenie
k predmetnému bodu bolo schválené per rollam (záznam č. 9/2019 o výsledku korešpondenčného
hlasovania SRK o uzneseniach z 90. SRK).
Uznesenie č. 3/90
SRK sa oboznámila s návrhom spoločného postupu vysokých škôl pri ochrane osobných údajov podľa
GDPR, ktorý predstavil doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prorektor Univerzity Komenského v Bratislave.
Vzhľadom na krátkosť času, ktorý členovia SRK mali na oboznámenie sa s návrhom a tiež na potrebu
individuálnej konzultácie návrhu s ďalšími zodpovednými osobami na jednotlivých verejných vysokých
školách, SRK príjme stanovisko k návrhu per rollam.
Členovia SRK majú možnosť zaslať svoje pripomienky a odporúčania týkajúce sa predloženého návrhu
do 15.11.2019. Na ich základe prezídium SRK vypracuje a predloží návrh stanoviska SRK.
V: členovia SRK, prezídium SRK
T: 15.11.2019 (pripomienky), 19.11.2019 (návrh stanoviska), 22.11.2019 (ukončenie hlasovania per
rollam)
K bodu 8 - Zdroje CVTI SR a opätovná verifikácia výstupov publikačnej činnosti
Prezident SRK pozval na zasadnutie prof. RNDr. Jána Turňu, CSc., generálneho riaditeľa Centra vedecko
technických informácií SR („CVTI SR“), aby predstavil návrh na zabezpečenie konzorciálneho prístupu
k vedeckým elektronickým informačným zdrojom („EIZ“). Informoval ho o prehľade, ktorý spracovala
SRK na základe jeho listu zo dňa 8. 10. 2019 osobne predloženého prezidentovi SRK. Prehľad bol zaslaný
elektronickou poštou na sekretariát generálneho riaditeľa CVTI SR a v kópii aj generálnemu riaditeľovi
Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR.
Profesor Ján Turňa vysvetlil situáciu ohľadne konzorciálneho prístupu, ktorý sa bude v roku 2020
prvýkrát zabezpečovať s finančnou spoluúčasťou verejných vysokých škôl pre všetky databázy okrem
Web of Science (tie budú do roku 2022 hradené z projektu NISPEZ IV). Prostriedky na spoluúčasť boli
vyčlenené v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019 a
spolu s rezervou z MŠVVaŠ SR by mali pokryť predpokladané náklady na prístup. CVTI SR pripravilo návrh
rozsahu prístupov po konzultácii so zástupcami univerzitných knižníc, podmienkou pre konzorciálny
prístup je zapojenie min. šiestich vysokých škôl. Rozsah prístupov s predpokladaným finančným krytím
bol predložený členom SRK písomne. CVTI SR bola poverená technickým zabezpečením prístupov
a verejným obstarávaním. Prezident SRK konštatoval, že SRK prejavila pochopenie a ústretovosť
k navrhovanému riešeniu a požiadal Mgr. Jozefa Jurkoviča o doplnenie informácií.
Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, potvrdil, že 4,2 mil. eur boli vyčlenené na
projekt a budú pokryté z prostriedkov na verejné vysoké školy. Otvorené ostávajú niektoré databázy ako
Scopus a Science Direct. Ministerstvo požiadalo verejné vysoké školy o vyjadrenie k ďalším prístupom
nad rámec návrhu. Informoval, že v navrhovanej vyhláške o Centrálnom registri publikačnej činnosti
(„CREPČ“) a Centrálnom registri umeleckej činnosti („CREUČ“) sa nepočíta s osobitným záznamom
o WoS a SCOPUS, čo by uľahčilo vyjednávanie s vydavateľmi.
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V diskusii vystúpil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc., Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., prof. RNDr. Ján
Turňa, CSc.
Profesor Roman Boča sa zaujímal o riešenie disproporcií v návrhu na zabezpečenie prístupov. Profesor
Ján Turňa informoval o metodike výpočtu prístupov pripravenej v odbornom tíme s kritériami: FTE
„diplomanti“, doktorandi a zamestnanci vysokých škôl a podmienka min. počtu šiestich partnerov
v jednom konzorciu. Spoločným postupom je možné vyjednať zníženie ceny oproti individuálnym
zmluvám, ale vysoké školy by mali prejaviť solidaritu. Doktor György Juhász sa zaujímal o možnosť
pokračovania vzdialeného prístupu, čo bolo potvrdené. Prezident SRK sa poďakoval za informáciu
a uzatvoril diskusiu. Vyjadril presvedčenie, že SRK smeruje k uzneseniu v prospech spoločného prístupu.
Uznesenie k predmetnému bodu bolo schválené per rollam (záznam č. 9/2019 o výsledku
korešpondenčného hlasovania SRK o uzneseniach z 90. SRK).
Uznesenie č. 4/90
SRK rokovalo o návrhu Centra vedecko-technických informácií SR na spolufinancovanie konzorciálneho
prístupu verejných vysokých škôl do vedeckých elektronických informačných zdrojov („EIZ“) na roky
2020 - 2022. SRK podporuje spoločný postup pri zabezpečení vedeckých EIZ. SRK pristúpi dodatočne
k individuálnej konzultácii v prípadoch, keď verejná vysoká škola zaujala výhradu k predloženému
návrhu s cieľom nájsť dohodu pri zachovaní centrálneho obstarávania predplatného prístupov do
vybraných vedeckých EIZ a udržaní doterajšej kontinuity. V prípade, že sa nepodarí zabezpečiť súhlas
rektorov verejných vysokých škôl na úrovni SRK, bude nevyhnutné, aby v individuálnych konzultáciách
pokračovalo CVTI.
V: SRK, CVTI SR a individuálne VVŠ
Prezident SRK otvoril diskusiu o uznesení SRK č. 8/89 (schválené per rollam dňa 12. 6. 2019), ktorým
odmietla opätovné verifikovanie výstupov publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl
evidovaných v CREPČ v kategóriách EPC - ABC, ABD vo vykazovacom období 2013 a za ďalšie vykazovacie
obdobie, ktoré vykonáva CVTI SR. Vzhľadom na zamietavé stanovisko CVTI SR zaslané listom č.
01281/2019 z 18. júla 2019 a pokračovanie vo verifikáciách, sa SRK stotožnila s právnym názorom
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach predloženým ministerke školstva listom dňa 9. októbra 2019
s č. REK001582/2019-UTR/5251. Podľa názoru SRK je opätovná verifikácia výstupov v rozpore
s právnymi predpismi.
Mgr. Jozef Jurkovič potvrdil, že sa pripravuje oficiálna odpoveď na predmetný list UPJŠ. Upozornil, že
v mnohých prípadoch ide o prvú a nie opätovnú verifikáciu a že niektoré údaje boli zaznamenané
nekorektne. Na ministerstve a CVTI SR tiež evidujú viaceré sťažnosti na nekorektnosť záznamov. Vyzval
SRK, aby sa vyjadrila, či si želá spraviť za rokmi 2013 a 2014 hrubú čiaru a ukončiť tak verifikácie.
Prezident SRK otvoril diskusiu v predmetnom bode.
V diskusii vystúpili: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., prof. PaedDr. René Bílik,
CSc., prof. Ing. Roman Boča, DrSc. a Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
Profesor Libor Vozár sa pýtal, či Slovensko skutočne potrebuje taký komplikovaný systém verifikácie
publikačných výstupov. Odporučil výraznejšie zjednodušiť metodiku a oprieť sa o databázy. Profesor Ján
Turňa potvrdil extenzívnosť vývoja v predmetnej oblasti. Profesor René Bílik odmietol postup, ktorý
zneisťuje zamestnancov na vysokých školách. Profesor Roman Boča upozornil na platnosť uznesenia SRK
č. 8/89, SRK by mala trvať na zastavení opätovných verifikácií. Prezident SRK sa poďakoval za informácie
a uzatvoril diskusiu. Uznesenie k predmetnému bodu bolo schválené per rollam (záznam č. 9/2019
o výsledku korešpondenčného hlasovania SRK o uzneseniach z 90. SRK).
Uznesenie č. 5/90
V súlade s uznesením č. 8/89 (schválené per rollam dňa 12. 6. 2019) SRK naďalej trvá na požiadavke
zastaviť opätovné verifikovanie výstupov publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl evidovaných
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v CREPČ v kategóriách EPC - ABC, ABD vo vykazovacom období 2013 a za ďalšie vykazovacie obdobie,
ktoré bolo avizované a ktoré vykonáva CVTI SR.
SRK sa stotožnila s právnym názorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach predloženým
ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 9.10.2019 č. REK001582/2019-UTR/5251, ktoré
poukazuje na rozpor opätovnej verifikácie výstupov s právnymi predpismi.
K bodu 7 - Procesy zabezpečovania kvality vo vysokom školstve: Návrh akreditačných štandardov
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
Prezident SRK pozval na zasadnutie prof. RNDr. René Matloviča, PhD., podpredsedu Slovenskej
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo („SAAVŠ“) a pani Zuzanu Romančíkovú, vedúcu kancelárie
agentúry a zároveň tlmočil ospravedlnenie prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., ktorý sa nemohol
zúčastniť na zasadnutí zo zdravotných dôvodov.
Profesor René Matlovič predstavil návrh akreditačných štandardov, ktorý je predložený na verejné
pripomienkové konanie do 5. decembra 2019. Uviedol prvú časť návrhu zameranú na vnútorné systémy
zabezpečovania kvality, ktorá bola vypracovaná v súlade s Európskymi štandardmi a smernicami („ESG
2015“). Následne predstavil návrh akreditačných štandardov pre študijné programy a pre habilitačné
a inauguračné konania. Vysoké školy musia mať overené svoje vnútorné systémy do roku 2024. Na
základe požiadavky prezidenta SRK viedol rokovanie prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., viceprezident SRK.
Profesor Libor Vozár požiadal o informáciu, do akej miery agentúra akceptovala pripomienky prezídia
SRK predložené po spoločnom stretnutí dňa 14. októbra 2019 na pôde SAAVŠ. Profesor René Matlovič
potvrdil, že pripomienka k počtu garantov pre 2. a 3. stupeň vysokoškolského štúdia a pre habilitačné
a inauguračné konania bola čiastočne akceptovaná. Požiadavky na tím garantov sa aktuálne líšia podľa
stupňa a odboru. Diskusiu v predmetnej oblasti považuje za otvorenú. Pri tvorbe štandardov SAAVŠ
vychádzala z predpokladu, že vzdelávanie má byť prepojené na tvorivú činnosť. Druhá pripomienka
prezídia SRK sa týkala akceptácie už udelených titulov profesor a docent. Upozornil na novelizované
znenie § 75 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktoré zaviedlo inštitút kvalifikačného
predpokladu na obsadenie funkcie profesora a docenta. Stali sa nimi kritériá vyplývajúce z požadovanej
úrovne kritérií na získanie titulu profesor/docent príslušnej vysokej školy v štandardoch pre habilitačné
konanie a inauguračné konanie podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z. z. o
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania). Tretia pripomienka prezídia SRK týkajúca sa
prahových hodnôt kritérií vysokej školy na vyhodnotenie splnenia podmienok pre získanie vedeckopedagogických (umelecko-pedagogických) titulov profesor a docent bola akceptovaná. Druhá časť
pripomienky týkajúca sa motivačnej funkcie kritérií súvisela aj so špecifikami odborov. Podpredseda
SAAVŠ vyzval vysoké školy, aby informovali v rámci pripomienok o takých skutočnostiach v jednotlivých
odboroch. Pripomienka prezídia SRK týkajúca sa kritérií na členov habilitačných a inauguračných konaní
bola akceptovaná. Rovnako aj pripomienka ohľadne možnosti formalizovaného odvolávania sa proti
výsledkom hodnotenia. Naopak pripomienka k profesijne orientovaným študijným programom nebola
zatiaľ akceptovaná, keďže si vyžaduje okrem iného medzirezortnú diskusiu napr. pre ošetrovateľov
s Ministerstvom zdravotníctva SR. Viceprezident SRK následne otvoril diskusiu.
V diskusii vystúpili: prof. PaedDr. René Bílik, CSc., prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Profesor René Bílik považuje zmenu v § 75 ods. 4 vysokoškolského zákona za kľúčovú pre
zabezpečovanie kvality na vysokých školách. Profesor Roman Boča požiadal doplniť do návrhu definície
pojmov „renomované vydavateľstvo“, „niekoľko prác“, „významná medzinárodná úroveň“,
„medzinárodne uznávaná kvalita“. Upozornil, že niektoré vysoké školy zámerne diskriminujú
uchádzačov o profesúry z iných vysokých škôl a požadujú, aby u nich pôsobili. Zaujímal sa o definovanie
rozdielov medzi „vymenovaným“ a „ustanoveným“ profesorom.
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Na zasadnutie SRK prišla ministerka školstva Martina Lubyová. Oficiálne ju na akademickej pôde privítal
prezident SRK, ktorý jej tlmočil doterajšiu diskusiu. Požiadal SRK o súhlas s prerušením diskusie o bode
7 a o operatívne zaradenie bodu 5, s čím prítomní súhlasili.
K bod 5 - Diskusia s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR
a. Aktuálna informácia o budúcoročnom financovaní vysokých škôl
Martina Lubyová informovala o súčasnej situácii pri schvaľovaní štátneho rozpočtu na rok 2020,
v návrhu je v kapitole pre vysoké školy navýšenie o 61,5 mil. eur. Predpokladá, že do konca novembra
2020 bude predložený návrh metodiky pre rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu. Vyzvala rektorov, aby
predložili svoje návrhy na zmeny v metodike; ministerstvo neplánuje iniciovať žiadne zmeny v metodike
pre rok 2020. Na vláde SR sa v súčasnosti rokuje o návrhu zamestnávateľov zvýšiť normatív na
vysokoškolských študentov v STEM odboroch na 5 tis. eur. MŠVVaŠ SR upozornilo na zavádzanie nového
pojmu „normatív“, ktorý nemá oporu v doterajšej praxi. Ministerstvo nenamieta voči návrhu ako
takému, ale požaduje navýšenie rozpočtu na vysoké školy, aby sa zmeny vo financovaní v STEM neudiali
na úkor ostatných odborov. Podľa prepočtov ministerstva by si navýšenie vyžiadalo 10 mil. eur a tieto
prostriedky by mohli byť prevedené zo Stratégie 2030 v gescii Ministerstva hospodárstva SR.
Ministerka školstva informovala o dôvodoch, priebehu a možných dopadoch zlučovania Operačného
programu Výskum a inovácie a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktoré navrhol Úrad
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán. Záver SRK
k predmetnému bodu bol schválený per rollam (záznam č. 9/2019 o výsledku korešpondenčného
hlasovania SRK o uzneseniach z 90. SRK).
Záver č. 6/90
SRK zobrala na vedomie informácie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej
o dôvodoch, priebehu a možných dopadoch zlučovania Operačného programu Výskum a inovácie
a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktoré navrhol Úrad podpredsedu vlády pre
investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán.
Prezident SRK otvoril diskusiu s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V diskusii vystúpili: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. Ing.
Miroslav Fikar, DrSc.
Profesor Jozef Jandačka žiadal, aby Výskumná agentúra („VA“) postupovala pri vyhlasovaní výziev
korektne a nemenila metodické pomôcky. Časté zmeny zo strany VA sú demotivujúce aj pre samotných
žiadateľov a tímy, ktoré projekty zabezpečujú. Taktiež pri komunikácii s VA sú termíny príliš zdĺhavé
a bránia operatívnemu riešeniu problémov. Ministerka školstva upozornila, že VA je samostatná
agentúra a nie je v jej právomoci zasahovať do vnútorného riadenia. Profesor Rudolf Kropil sa zaujímal
o zmluvy na podporu výskumno-vývojových kapacít, ktoré by mali byť uzatvorené s viacerými
univerzitami. Ministerka školstva potvrdila, že sa práve podpisujú.
Prezident SRK požiadal o súhlas členov SRK otvoriť aj diskusiu o bode 9 ku korekciám z fondov EÚ,
prítomní a hostia súhlasili.
K bodu 9: Korekcie získaných prostriedkov z fondov EÚ
Prezident SRK pozval na zasadnutie Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., bývalého prezidenta
SRK, ktorý bol prezídiom SRK s jeho súhlasom aj naďalej poverený agendou korekcií. Profesor Marek
Šmid informoval o problematike korekcií, ktoré ASFEU prvýkrát uložila na základe zákona č. 528/2008 o
pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v správnom konaní. Nadriadenou
inštanciou v prípade, že vysoká škola nezaplatila korekcie, je ministerstvo, ktoré zatiaľ v tejto veci
nerozhodovalo. V prípade podania žaloby vysokou školou o veci rozhodujú krajské súdy a najvyšší súd.
Na základe doterajších zistení profesor Marek Šmid odporučil ako najlepšiu možnosť novelizáciu zákona
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o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Tento postup by umožnil
odstrániť rozpory a zosúladil by vyššie a nižšie právne normy.
V diskusii vystúpili: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Dr. h. c. prof. doc. JUDr.
Marek Šmid, PhD., Martina Lubyová, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
Profesor Jozef Jandačka požiadal profesora Mareka Šmida, aby právne zastupoval vysoké školy
a zabezpečoval agendu korekcií zo ŠF na úrovni SRK kolektívne. Ministerka školstva podporila snahu SRK
o spoločný postup a monitorovanie situácie v oblasti korekcií a požiadala profesora Mareka Šmida, aby
sa stretol s predsedníčkou jej rozporovej komisie - generálnou riaditeľkou Sekcie legislatívno-právnej
JUDr. Žanetou Surmajovou. Profesor Marek Šmid odmietol zastupovanie, súhlasil so stretnutím s
generálnou riaditeľkou na základe poverenia SRK. Prezident SRK podporil, aby profesor Marek Šmid
konzultačne zastrešil agendu na SRK. Poďakoval sa za informácie a uzatvoril diskusiu. Uznesenie
k predmetnému bodu bolo schválené per rollam (záznam č. 9/2019 o výsledku korešpondenčného
hlasovania SRK o uzneseniach z 90. SRK).
Uznesenie č. 7/90
SRK súhlasí s postupom prezídia SRK z 29. 7. 2019, ktoré poverilo Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Mareka Šmida,
PhD. agendou korekcií zo štrukturálnych fondov EÚ na SRK aj po ukončení jeho mandátu prezidenta SRK
a člena SRK. Platnosť mandátu je na dobu neurčitú.
Prezident SRK prerušil rokovanie, ktoré pokračovalo po pracovnom obede bez účasti ministerky školstva
Martiny Lubyovej. Poďakoval sa ministerke školstva za účasť na zasadnutí a za diskusiu s členmi.
K bodu 7 - Procesy zabezpečovania kvality vo vysokom školstve: Návrh akreditačných štandardov
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo - pokračovanie
Prezident SRK otvoril pokračovanie diskusie s profesorom René Matlovičom, podpredsedom SAAVŠ. Na
pokračovaní zasadnutia boli prítomní 17 členovia SRK (11 rektori verejných, 3 rektori štátnych a 3 rektori
súkromných vysokých škôl).
V diskusii ďalej vystúpili: prof. RNDr. René Matlovič, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prof. Ing. Jozef
Jandačka, PhD., doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prof. PaedDr. René Bílik,
PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. a Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
Profesor René Matlovič pokračoval v odpovedi na položené otázky a uviedol, že kategorizácia úrovne
tvorivých činností vychádza z britského modelu hodnotenia výskumu REF. Ku kritériám pre hodnotenie
študijných programov a habilitačných a inauguračných konaní doplnil, že len participácia na projekte je
nízke kritérium; výskum by sa nemal obmedzovať len na slovenské VEGA, KEGA a APVV. Požiadavka na
„väčšinu hodnotených oblastí výskumu A alebo A-“ znamená, že rozhodujúce bude 51 % a viac
v množine všetkých oblastí výskumu vysokej školy. Pri hodnotení však musia byť zohľadnené špecifické
oblasti ako napr. slovenský jazyk a literatúra a pod. Profesor Libor Vozár uvítal väzbu na ESG, súhlasil, že
akreditačné štandardy musia byť hodnotiteľné. V tejto súvislosti upozornil na hrozbu zániku min. 2/3
študijných programov, ak sa bude zvyšovať počet garantov z jedného na troch. Tento postup bude mať
priamy dopad na študentov. Kriticky zhodnotil zotrvávanie na dnes už 15 – 20 rokov „starých“ výstupoch
z poslednej komplexnej akreditácie spred 6 rokov. Odmietol sprísňovanie habilitačných a inauguračných
kritérií nad súčasnú prax, pretože to bude brániť „mladým“ akademikom v kariérnom postupe. Požiadal
venovať väčšiu pozornosť profesijným študijným programom, ktorých aktuálne nastavenie je
nevyhovujúce a malo by byť časovo zosúladené s akademickými bakalárskymi študijnými programami,
t. j. viac praxe a menej teórie za tri roky. Profesor Jozef Jandačka požiadal zverejniť čím skôr príklady
dobrej praxe, čo podľa podpredsedu SAAVŠ je aktuálny zámer. Docentka Klaudia Halászová sa zaujímala
o postup pripomienkovania SRK a navrhla zosúladiť termíny s Klubom dekanov a Radou vysokých škôl
SR. Profesor René Bílik informoval o postupoch akreditovania študijných programov na Karlovej
univerzite v Prahe, ktorá získala inštitucionálnu akreditáciu a akreditácie študijných programov realizuje
v rámci svojich vnútorných procesov. Prezident SRK informoval, že k návrhu akreditačných štandardov
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by SRK mala prijať konsenzuálne stanovisko na ďalšom zasadnutí. Uznesenie k predmetnému bodu bolo
schválené per rollam (záznam č. 9/2019 o výsledku korešpondenčného hlasovania SRK o uzneseniach
z 90. SRK).
Uznesenie č. 8/90
SRK začala vnútornú diskusiu o návrhu akreditačných štandardov predložených Slovenskou akreditačnou
agentúrou pre vysoké školstvo. Členovia SRK môžu zasielať svoje pripomienky vrátane zdôvodnenia
elektronickou poštou do 22. 11.2019. Návrh konsenzuálneho stanoviska k predloženej verzii
akreditačných štandardov vypracuje a predloží prezídium SRK na 91. zasadnutí SRK (4.12.2019).
V: členovia SRK, prezídium SRK
T: 22.11.2019 (pripomienky), 4.12.2019 (stanovisko SRK)
K bodu 10 - Rozličné
a. Nedotknuteľnosť akademickej pôdy (§4 ods. 3)
Prezident SRK požiadal Dr. h. c. prof. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD., rektorku Akadémie Policajného zboru
SR v Bratislave, aby informovala o dianí na akadémii 28. 10. 2019. Policajný zásah na akadémii sa týkal
podozrenia z prečinu, okresné policajné orgány Bratislava III. vstúpili na akademickú pôdu bez povolenia
rektorky a vykonali prehliadku kancelárií a pedagógov zameranú na študijné záležitosti. Rektorku až po
polhodine po vstupe oboznámili s odôvodnením zásahu, samotný príkaz bol v réžii utajenia. Po
oboznámení sa s problematikou otvoril prezident SRK diskusiu.
V diskusii ďalej vystúpili: Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., prof. Ing. Edita
Hekelová, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
Všetci diskutujúci odmietli postup polície, ktorá nerešpektovala nedotknuteľnosť akademickej pôdy (§ 4
ods. 3 vysokoškolského zákona). Prezident SRK následne predložil návrh uznesenia vypracovaný členmi
návrhovej komisie a po doplnení dal o ňom hlasovať.
➢ Uznesenie č. 9/90 vo veci narušenia akademickej pôdy bolo schválené jednomyseľne.
Uznesenie č. 9/90
SRK prijala s rozhorčením informácie o narušení akademickej pôdy Akadémie Policajného zboru v
Bratislave neadekvátnym zásahom policajných zložiek dňa 28. 10. 2019. Nakoľko sa vstup polície
uskutočnil bez vedomia a súhlasu rektorky vysokej školy, SRK pokladá tento postup za odporujúci
súčasným platným právnym predpisom. SRK taktiež považuje spôsob, akým sa policajný zásah
uskutočnil, za vecne neadekvátny závažnosti vyšetrovaného prípadu. Žiadame nadriadené kompetentné
orgány vyvodiť dôsledky aj ako prevenciu, aby sa podobné prípady neopakovali.
b. Priority SRK pre volebné programy politických strán resp. programové vyhlásenie vlády SR 2020
Prezident SRK navrhol, aby SRK na nasledujúcom 91. zasadnutí prerokovala a prijala priority SRK pre
programové vyhlásenie budúcej vlády na obdobie 2020 – 2024 alebo pre politické strany do volebných
programov v roku 2020. Prezídium SRK by v prípade súhlasu pripravilo koncept, členovia SRK môžu
posielať svoje návrhy do pracovného dokumentu priebežne. SRK by komunikovala priority cez tlačovú
správu a ich zapracovanie by bolo zodpovednosťou už jednotlivých politických strán. Prítomní členovia
SRK súhlasili s návrhom. Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. žiadal, aby SRK podmienila akceptáciu priorít
len pre politické strany, ktoré podporujú parlamentnú demokraciu, pluralitu názorov a slobôd.
Prezident SRK informoval o rokovaní s ministerkou školstva vo veci dofinancovania rekonštrukcie
vysokoškolských internátov. Predložil návrh uznesenia, ktoré bolo konzultované s ministerkou školstva.
Uznesenie k predmetnému bodu bolo schválené per rollam (záznam č. 9/2019 o výsledku
korešpondenčného hlasovania SRK o uzneseniach z 90. SRK).
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Uznesenie č. 10/90
SRK vyzýva ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby požiadala ministra financií SR o
zabezpečenie zostatku finančných prostriedkov vyčlenených na rekonštrukcie vysokoškolských
internátov z celkovej sumy 50 mil. eur. a následne ich previedla na príslušné verejné vysoké školy.
Prítomní členovia SRK požiadali o určenie termínu nasledujúceho 91. zasadnutia SRK a apelovali na
schválenie termínového kalendára pre zasadnutia SRK na nasledujúce obdobie. Termín 91. zasadnutia
SRK bol po diskusii stanovený na 4. decembra 2019 o 9,00 h, miesto bude oznámené dodatočne.
Prezident SRK informoval o ponuke na garážové systémy pre vysoké školy, ktorú zašle emailovou
komunikáciou. Ďalšie dokumenty predložené na rokovanie ako Digital Science boli zverejnené na
intranete a sú členom SRK k dispozícii.
Prezident SRK informoval prítomných o návrhu, aby uznesenia a závery zo zasadnutia boli sformulované
po rokovaní a po schválení návrhovou komisiou a prezídiom SRK boli predložené na korešpondenčné
hlasovanie per rolllam v súlade so štatútom SRK. Prítomní aklamačne súhlasili s navrhovaným
postupom.
Na záver zasadnutia sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Vo Zvolene 8. novembra 2019

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová

Schválil: .............................................................
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Overil: .............................................................
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

Overil: .............................................................
Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
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Príloha č. 1
Uznesenia a závery prijaté na 90. zasadnutí SRK
8. novembra 2019 vo Zvolene
Uznesenie č. 1/90
Slovenská rektorská konferencia („SRK“) schválila jednomyseľne zápisnicu z 88. zasadnutia SRK s
prílohami (26.4.2019 v Košiciach) a zápisnicu z 89. zasadnutia SRK (6.6.2019 v Bratislave) s prílohami.
Uznesenie č. 2/90
SRK schválila jednomyseľne správu o činnosti prezídia SRK za obdobie od 88. zasadnutia SRK, ktoré sa
konalo 26. apríla 2019 v Košiciach.
Uznesenie č. 3/90
SRK sa oboznámila s návrhom spoločného postupu vysokých škôl pri ochrane osobných údajov podľa
GDPR, ktorý predstavil doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prorektor Univerzity Komenského v Bratislave.
Vzhľadom na krátkosť času, ktorý členovia SRK mali na oboznámenie sa s návrhom a tiež na potrebu
individuálnej konzultácie návrhu s ďalšími zodpovednými osobami na jednotlivých verejných vysokých
školách, SRK príjme stanovisko k návrhu per rollam.
Členovia SRK majú možnosť zaslať svoje pripomienky a odporúčania týkajúce sa predloženého návrhu
do 15.11.2019. Na ich základe prezídium SRK vypracuje a predloží návrh stanoviska SRK.
V: členovia SRK, prezídium SRK
T: 15.11.2019 (pripomienky), 19.11.2019 (návrh stanoviska), 22.11.2019 (ukončenie hlasovania per
rollam)
Uznesenie č. 4/90
SRK rokovalo o návrhu Centra vedecko-technických informácií SR na spolufinancovanie konzorciálneho
prístupu verejných vysokých škôl do vedeckých elektronických informačných zdrojov („EIZ“) na roky
2020 - 2022. SRK podporuje spoločný postup pri zabezpečení vedeckých EIZ. SRK pristúpi dodatočne
k individuálnej konzultácii v prípadoch, keď verejná vysoká škola zaujala výhradu k predloženému
návrhu s cieľom nájsť dohodu pri zachovaní centrálneho obstarávania predplatného prístupov do
vybraných vedeckých EIZ a udržaní doterajšej kontinuity. V prípade, že sa nepodarí zabezpečiť súhlas
rektorov verejných vysokých škôl na úrovni SRK, bude nevyhnutné, aby v individuálnych konzultáciách
pokračovalo CVTI.
V: SRK, CVTI SR a individuálne VVŠ
Uznesenie č. 5/90
V súlade s uznesením č. 8/89 (schválené per rollam dňa 12. 6. 2019) SRK naďalej trvá na požiadavke
zastaviť opätovné verifikovanie výstupov publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl evidovaných
v CREPČ v kategóriách EPC - ABC, ABD vo vykazovacom období 2013 a za ďalšie vykazovacie obdobie,
ktoré bolo avizované a ktoré vykonáva CVTI SR.
SRK sa stotožnila s právnym názorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach predloženým
ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 9.10.2019 č. REK001582/2019-UTR/5251, ktoré
poukazuje na rozpor opätovnej verifikácie výstupov s právnymi predpismi.
Záver č. 6/90
SRK zobrala na vedomie informácie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej
o dôvodoch, priebehu a možných dopadoch zlučovania Operačného programu Výskum a inovácie
a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktoré navrhol Úrad podpredsedu vlády pre
investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán.
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Uznesenie č. 7/90
SRK súhlasí s postupom prezídia SRK z 29. 7. 2019, ktoré poverilo Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Mareka Šmida,
PhD. agendou korekcií zo štrukturálnych fondov EÚ na SRK aj po ukončení jeho mandátu prezidenta SRK
a člena SRK. Platnosť mandátu je na dobu neurčitú.
Uznesenie č. 8/90
SRK začala vnútornú diskusiu o návrhu akreditačných štandardov predložených Slovenskou
akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Členovia SRK môžu zasielať svoje pripomienky vrátane
zdôvodnenia elektronickou poštou do 22. 11.2019. Návrh konsenzuálneho stanoviska k predloženej
verzii akreditačných štandardov vypracuje a predloží prezídium SRK na 91. zasadnutí SRK (4.12.2019).
V: členovia SRK, prezídium SRK
T: 22.11.2019 (pripomienky), 4.12.2019 (stanovisko SRK)
Uznesenie č. 9/90
SRK prijala s rozhorčením informácie o narušení akademickej pôdy Akadémie Policajného zboru
v Bratislave neadekvátnym zásahom policajných zložiek dňa 28. 10. 2019. Nakoľko sa vstup polície
uskutočnil bez vedomia a súhlasu rektorky vysokej školy, SRK pokladá tento postup za odporujúci
súčasným platným právnym predpisom. SRK taktiež považuje spôsob, akým sa policajný zásah
uskutočnil, za vecne neadekvátny závažnosti vyšetrovaného prípadu. Žiadame nadriadené
kompetentné orgány vyvodiť dôsledky aj ako prevenciu, aby sa podobné prípady neopakovali.
Uznesenie č. 10//90
SRK vyzýva ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby požiadala ministra financií SR o
zabezpečenie zostatku finančných prostriedkov vyčlenených na rekonštrukcie vysokoškolských
internátov z celkovej sumy 50 mil. eur. a následne ich previedla na príslušné verejné vysoké školy.
Za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident SRK
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