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Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) viedol prezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil,
PhD. („prezident SRK“).
Prezident SRK privítal prítomných členov SRK a hostí, osobitne privítal a uviedol ministerku školstva,
vedy, výskumu a športu SR JUDr. Martinu Lubyovú, PhD. V mene SRK zablahoželal Dr. h. c. doc. JUDr.
Lucii Kurilovskej, PhD. k oceneniu Slovenka roka 2017 za oblasť vzdelávanie, ktorej nomináciu predložila
SRK. Prezident SRK odovzdal slovo rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave Dr. h. c. prof. RNDr.
Karolovi Mičietovi, PhD., ktorý je spoluorganizátorom a hostiteľom zasadnutia a ktorý privítal
prítomných.
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Martina Lubyová, PhD. vo svojom úvodnom slove
predstavila aktuálne priority, obsahové, legislatívne a časové rámce v oblasti vysokého školstva.
Informovala o využití dokumentu „Učiace sa Slovensko“ a pláne zvolať pracovnú komisiu zástupcov
akademickej komunity, ktorá vypracuje na základe autorského dokumentu Národný program rozvoja
vzdelávania a akčné plány. Rektori vyjadrili zotrvanie na svojich predchádzajúcich stanoviskách k
uvedenému dokumentu, ako aj k legislatívnym návrhom v oblasti vysokého školstva, ktoré boli
prerokované v priebehu roka. Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. deklaroval požiadavku
SRK vypracovať nový – moderný a flexibilný návrh zákona o vysokých školách. Viceprezident SRK Dr. h.
c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že SRK zásadne nesúhlasila s návrhom zákona o zabezpečovaní
kvality. Ministerka ponúkla zorganizovať pre slovenský akademický sektor seminár „mutual peer
learning“ s podporou Európskej komisie. Seminár by predstavil na príklade modelových krajín hĺbkovú
analýzu, ktorú by uskutočnili experti zo zahraničia, jadrom by bola problematika riadenia
a financovania. Ministerka ďalej informovala o pláne predložiť Výročnú správu o stave vysokého
školstva v Národnej rade SR v novembri. Predstavila všeobecný rámec financovania vysokého školstva
v roku 2018.
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof.
RNDr. Pavol Sovák, PhD., prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.,
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
Prítomní diskutovali o požiadavke SRK zvyšovať verejné zdroje na financovanie vysokých škôl
každoročne min. o 60 mil. eur mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd. Ďalej bol
prediskutovaný súčasný stav korekcií eurofondov. Členovia SRK upozornili na problematiku SOFIA a
CREPČ. Požiadali otvoriť štrukturálne fondy na ďalších rezortoch aj pre verejné vysoké školy, stredné
školy a SAV. Upozornili na prísľub vlády SR vyčleniť dodatočné prostriedky z tzv. „sociálneho balíka III.“
na rekonštrukciu internátov vysokých škôl. Ďalej žiadali rozpracovať doménové platformy v RIS3 SK
a doplniť verejné vysoké školy ako partnerov projektov, upraviť platové tarify nepedagogických
zamestnancov školstva s východiskovým stavom aspoň na úrovni minimálnej mzdy..
Na záver sa prezident SRK poďakoval ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR za účasť na
rokovaní SRK, ministerka následne rokovaciu miestnosť opustila. Rokovanie SRK bolo prerušené. Počas
prestávky z rokovania odišli doc. Samuel Abrahám, PhD. a prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
Prezident SRK otvoril druhú časť rokovania a skonštatoval, že podľa webového sídla Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a podľa informácií poskytnutých členmi
SRK k 24. októbru 2017 má SRK 20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 8 členov zo súkromných
vysokých škôl. SRK má spolu 31 členov.
Pre potreby hlasovania podľa štatútu SRK má každý rektor verejnej a štátnej vysokej školy jeden hlas.
Rektorom súkromných vysokých škôl prislúcha jeden kuriálny hlas za každú aj začatú päticu
súkromných vysokých škôl. Podľa webového sídla MŠVVaŠ SR je na Slovensku ku dňu rokovania 12
súkromných vysokých škôl. Z toho vyplývajú 3 kuriálne hlasy rektorov súkromných vysokých škôl. SRK
má ku dňu rokovania 26 členov s hlasovacím právom.
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SRK je schopná sa uznášať, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SRK
s hlasovacím právom, t. j. min. 14 členov s hlasovacím právom. Táto podmienka bola splnená. Na
rokovaní boli prítomní 18 rektori a rektorky verejných vysokých škôl, rektor a rektorka dvoch štátnych
vysokých škôl a rektor a rektorka dvoch súkromných vysokých škôl. Spolu bolo prítomných 22 členov
SRK. Uznesenie SRK je platné, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet všetkých členov SRK
s hlasovacím právom, t. j. min. 14 členov s hlasovacím právom.
Prítomná rektorka prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. a rektor Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. z dvoch
súkromných vysokých škôl sa stali nositeľmi kuriálnych hlasov. Po prestávke bolo na rokovaní
prítomných celkom 22 členov SRK s hlasovacím právom. SRK bola počas celého rokovania
uznášaniaschopná.
V priebehu rokovania boli za overovateľov zápisnice z 82. zasadnutia navrhnutí Dr. h. c. prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD. a doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. Protinávrh nebol predložený a prezident SRK dal hlasovať
o návrhu.
➢ Overovatelia zápisnice z 82. zasadnutia SRK boli schválení väčšinou hlasov.
(Za hlasovalo: 20 prítomných členov, proti nebol nikto, zdržali sa dvaja členovia)
K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia
Prezident SRK predložil na schválenie návrh programu 82. zasadnutia SRK s bodmi 2 a 3, ktoré už boli
prerokované s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR:
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Úvodné slovo ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR
3. Autorský návrh „Učiace sa Slovensko“ a návrh Národného programu rozvoja výchovy a
vzdelávania
4. Financovanie vysokého školstva SR 2018 – 2020 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018
až 2020)
5. Návrh osobitných kritérií na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych študijných
programov
6. Informácia o zápisnici a uzneseniach z 81. zasadnutia SRK (24. apríla 2017 v Bratislave)
7. Správa prezídia SRK za obdobie od 24. apríla 2017
8. Rôzne
9. Prijatie záverov a uznesení
Prítomní členovia nemali námietky a prezident SRK dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia.
➢ Program 82. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne.
Schválený program 82. zasadnutia SRK
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Úvodné slovo ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR
3. Autorský návrh „Učiace sa Slovensko“ a návrh Národného programu rozvoja výchovy a
vzdelávania
4. Financovanie vysokého školstva SR 2018 – 2020 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky
2018 až 2020)
5. Návrh osobitných kritérií na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych študijných
programov
6. Informácia o zápisnici a uzneseniach z 81. zasadnutia SRK (24. apríla 2017 v Bratislave)
7. Správa prezídia SRK za obdobie od 24. apríla 2017
8. Rôzne
9. Prijatie záverov a uznesení
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K bodu 4 - Financovanie vysokého školstva SR 2018 – 2020 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky
2018 až 2020)
Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. predložil sumár návrhu rozpočtu pre vysoké školy
v roku 2018 podľa návrhu schváleného vládou SR. Aktuálny návrh neráta s navýšením na rozvoj
vzdelávania a výskumu a preto odporučil opäť žiadať o medziročné navýšenie 60 min. eur.
Podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Slovenska („OZŠaV“) doc. Ing. Miroslav
Habán, PhD. informoval o širších súvislostiach návrhu rozpočtu a stanovisku OZPŠaV. Odborári
odporúčajú žiadať pre rok 2018 dodatočných 120 mil. eur, ak má byť dosiahnutá priemerná úroveň
financovania vysokého školstva v krajinách OECD.
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof.
RNDr. Pavol Sovák, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Prezident SRK predložil návrh uznesenia, ktorý bol upravený v diskusii členmi SRK a dal o ňom hlasovať.
➢ Návrh uznesenia k zvýšeniu financovania na vysoké školy bol schválený jednomyseľne.
Uznesenie
V oblasti financovania vysokého školstva SRK žiada zvyšovať verejné zdroje na financovanie
vysokých škôl každoročne o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov, valorizácie miezd a
doplatenia minimálnej mzdy) tak, aby bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania,
vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti. Na základe tohto konštatovania SRK žiada
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) a Ministerstvo financií SR („MF SR“)
o navýšenie kapitoly na vysoké školy o min. 60 mil. eur v roku 2018.
K bodu 5 - Návrh osobitných kritérií na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych študijných
programov
Prezident SRK odovzdal slovo podpredsedovi Akreditačnej komisie („AK“) Ing. Jaroslavovi Holečkovi,
PhD., ktorého privítal na zasadnutí. Podpredseda AK uviedol návrh osobitných kritérií na hodnotenie
profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov („ŠP“), ktoré vychádzajú z Programového
vyhlásenia vlády SR. Návrh kritérií vychádza z podmienok stanovených zamestnávateľmi. Konkrétne
išlo o požiadavky semestrálnej praxe, dvoch semestrov pre bakalárske projekty, dĺžka štúdia 4 - 5 rokov
a rozsah 240 ECTS. Absolvent môže pokračovať v štúdiu na II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Pri
akreditácii sa vyžaduje písomná deklarácia príslušnej odbornej praxe. Financovanie študijných
programov podľa metodiky rozpisu dotácie bude upravené o koeficienty v prospech profesijne
orientovaných ŠP, aby ich poskytovanie bolo motivačné pre vysoké školy. Zamestnávatelia
predpokladajú, že sa návrh uplatní vo vybraných oblastiach ako priemysel, bankovníctvo, IT a prípadne
ďalšie.
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., prof. Ing.
Robert Redhammer, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Dr. h. c.
doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
Niektorí členovia SRK predložili pripomienky písomne:
a) OKPB-A3: namiesto „školiteľov“ uviesť „vedúcich záverečných prác“, keďže školitelia sú podľa
platnej vysokoškolskej legislatívy v III. stupni vysokoškolského štúdia;
b) OKPB-A6: nebrať do úvahy vek garanta v profesijne orientovaných bakalárskych ŠP
umeleckého zamerania. Kritériom spôsobilosti pre vykonávanie funkcie garanta by mala byť
kontinuálna odborná spôsobilosť (aktuálna publikačná, umelecká a iná odborná činnosť);
c) OKPB-B3: bližšie špecifikovať kritérium posudzovať a hodnotiť spoločenskú požiadavku
deklarovanú žiadosťou reprezentujúcej zamestnávateľskej organizácie;
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d) prijať bakalárske profesijne orientované študijné programy, ktorých absolventi nastúpia na trh
práce a nebudú pokračovať v ďalšom formálnom vysokoškolskom štúdiu;
e) posilniť personálne zabezpečenie profesijne orientovaných bakalárskych ŠP;
f) OKPB-B9: bližšie špecifikovať, ako sa bude posudzovať úroveň absolventov.
V diskusii členovia SRK upozornili na časovú neatraktívnosť štvorročných študijných programov, žiadali
ponechať rozhodnutie o dĺžke ŠP na vysokej škole pri rešpektovaní požiadaviek praxe. Iniciatíva môže
prísť aj zo strany vysokých škôl, ktoré môžu osloviť zamestnávateľov, nielen z praxe. Prof. Ing. Robert
Redhammer, PhD. upozornil na potrebu diskusie o štrukturálnej zmene v systéme vysokoškolského
štúdia a potrebe zaviesť ŠP korešpondujúce s americkým profesijným bakalárskym ŠP. Aktuálny návrh
je založený na znížení nárokov na personálnu garanciu ŠP, čo môže viesť k zníženej kvalite absolventov
takých programov. Členovia SRK ďalej upozornili na niektoré nejasnosti napr. v kritériu OKPB-A6 pri
spolugarantovi (nejasné podmienky), v OKPB-A3. Spochybnili potrebu osobitných kritérií a ponechanie
možnosti pokračovať v štúdiu na II. stupni. Variantom pre možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu by
mohlo byť povinné odpracovanie min. roku v odbore. Prezident SRK odporučil schváliť návrh kritérií
s pripomienkami a považovať ich za pilotný projekt.
Podpredseda AK reagoval na pripomienky členov SRK. Profesijné ŠP majú byť koncipované na 240 ECTS
kreditov a ich súčasťou musí byť semestrálna prax. Preto bolo rozhodnuté o 4-ročných programoch.
Odmietol, že by návrh znížil kvalitu takého vzdelávania. Návrh na prijatie osobitných kritérií vychádza
z programového vyhlásenia a preto boli predložené osobitné kritériá.
Rokovanie opustil Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., znížil sa počet členov s hlasovacím právom
na 21.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu uznesenia k OKPB.
➢ Návrh uznesenia k OKPB bol schválený jednomyseľne.
Uznesenie
SRK súhlasila s návrhom osobitných kritérií na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych
študijných programov („OKPB“) s pripomienkami.
Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. požiadal SRK, aby pokračovala v diskusii o obsahu a štruktúre
poskytovaného vysokoškolského štúdia.
K bodu 6 - Informácia o zápisnici a uzneseniach z 81. zasadnutia SRK (24. apríla 2017 v Bratislave)
Prezident SRK informoval o zápisnici z 81. zasadnutia SRK a plnení uznesení. Prítomní členovia nemali
pripomienky k predloženým dokumentom a vzali ich na vedomie.
Záver
Slovenská rektorská konferencia vzala na vedomie zápisnicu z 81. zasadnutia SRK konaného
24. apríla 2017 v Bratislave a informáciu o plnení prijatých uznesení.
K bodu 7 - Správa prezídia SRK za obdobie od 24. apríla 2017
Prezident SRK informoval o činnosti prezídia SRK od 24. apríla 2017, písomný materiál bol zverejnený
na intranete SRK. Návrhy, ktoré boli prílohou správy a vyžadujú si schválenie, neboli prerokované a
budú opätovne predložené na ďalšom zasadnutí SRK.
Záver
Slovenská rektorská konferencia vzala na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od
24. apríla 2017 bez príloh, ktoré budú prerokované a schvaľované na nasledujúcom zasadnutí SRK.
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K bodu 8 - Rôzne
Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. otvoril diskusiu v bode Rôzne. Informoval
o pripravovanom zasadnutí Klubu kvestorov, ktoré sa bude konať 25. októbra 2017 a bude sa venovať
korekciám čerpania zdrojov z EŠIF. Prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. bližšie informoval o súčasnom
stave riešenia korekcií. Za dôležité označil aktuálne rozhodnutia krajských súdov, ako aj Najvyššieho
súdu SR, z ktorých vyplýva, že Žiadosti a Správy vydané Výskumnou agentúrou (predtým ASFEU) nie sú
exekučnými titulmi. Tie sa považujú za informačné dokumenty. Odporučil požiadať MŠVVaŠ SR
preskúmať uvedený stav a postupy súvisiace s korekciami.
Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. informoval o rokovaní prezídia SRK konanom dňa
24. októbra 2017 so splnomocnencom vlády SR pre výskum a inovácie prof. RNDr. Jaromírom
Pastorekom, DrSc. o pripravovanom návrhu východísk štátnej vednej politiky. Informáciu doplnil
viceprezident SRK Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý odporučil využiť doterajšiu skúsenosť
akademickej obce pri hodnotení špičkových vedeckých tímov.
K bodu 9 - Prijatie záverov a uznesení
Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. predložil návrh všetkých uznesení. Uznesenia č. 3
a č. 4 boli schválené v priebehu rokovania. V priebehu hlasovania vystúpil s návrhom na úpravu
uznesenia č. 3 Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Prezident SRK zamietol meniť už prijaté uznesenie
s deklarovaným súhlasom ostatných prítomných.
Prezident SRK dal hlasovať o všetkých návrhoch okrem bodov 3. a 4., ktoré už boli schválené osobitne.
➢ Návrh uznesení z 82. zasadnutia SRK okrem bodov 3. a 4., ktoré už boli schválené osobitne,
bol schválený väčšinou hlasov.
(Za návrh hlasovalo 20 prítomných členov s hlasovacím právom, nikto nebol proti, jeden člen sa
zdržal hlasovania)
Uznesenia
SRK sa stretla s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou na 82. zasadnutí
24. októbra 2017 v Bratislave.
1. SRK berie na vedomie aktuálne priority, obsahové, legislatívne a časové rámce v oblasti vysokého
školstva predstavené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. SRK berie na vedomie informáciu o využití dokumentu „Učiace sa Slovensko“ pani ministerkou.
Rektori trvajú na svojich predchádzajúcich stanoviskách k uvedenému dokumentu, ako aj k
legislatívnym návrhom v oblasti vysokého školstva.
3. V oblasti financovania vysokého školstva SRK žiada zvyšovať verejné zdroje na financovanie
vysokých škôl každoročne o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov, valorizácie
miezd a doplatenia minimálnej mzdy) tak, aby bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania,
vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti. Na základe tohto konštatovania SRK žiada
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) a Ministerstvo financií SR („MF
SR“) o navýšenie kapitoly na vysoké školy o min. 60 mil. eur v roku 2018.
4. SRK súhlasila s návrhom osobitných kritérií na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych
študijných programov („OKPB“) s pripomienkami.
5. SRK žiada MŠVVaŠ SR preskúmať súčasný stav v oblasti korekcií čerpania zdrojov z eurofondov,
aby nedochádzalo k rozporuplnému konaniu zo strany Výskumnej agentúry pri ich ukladaní.
Odporúča ustanoviť osobitnú komisiu zloženú zo zástupcov Výskumnej agentúry, MŠVVaŠ SR, SRK
a iných príslušných inštitúcií a odborníkov, ktorá posúdi odôvodnenosť korekcií a navrhne vláde
SR systémové riešenie súčasného neudržateľného stavu.
6. SRK berie na vedomie informáciu o príprave Návrhu východísk pre tvorbu štátnej vednej politiky
a informáciu prezídia SRK o príprave podkladov k tvorbe návrhu.
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Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným členom SRK a hosťom za účasť na zasadnutí,
Dr. h. c. prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. za možnosť konať zasadnutie na pôde Univerzity
Komenského v Bratislave. Termín a miesto ďalšieho zasadnutia SRK budú oznámené priebežne
prostredníctvom sekretariátu.
Bratislava 24. októbra 2017
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová

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

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

..............................................................

doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.

..............................................................
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Príloha č. 1
Uznesenia prijaté na 82. zasadnutí SRK dňa 24. októbra 2017 v Bratislave
SRK sa stretla s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou na 82. zasadnutí
24. októbra 2017 v Bratislave.
1. SRK berie na vedomie aktuálne priority, obsahové, legislatívne a časové rámce v oblasti vysokého
školstva predstavené ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. SRK berie na vedomie informáciu o využití dokumentu „Učiace sa Slovensko“ pani ministerkou.
Rektori trvajú na svojich predchádzajúcich stanoviskách k uvedenému dokumentu, ako aj k
legislatívnym návrhom v oblasti vysokého školstva.
3. V oblasti financovania vysokého školstva SRK žiada zvyšovať verejné zdroje na financovanie
vysokých škôl každoročne o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov, valorizácie
miezd a doplatenia minimálnej mzdy) tak, aby bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania,
vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti. Na základe tohto konštatovania SRK žiada
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) a Ministerstvo financií SR („MF
SR“) o navýšenie kapitoly na vysoké školy o min. 60 mil. eur v roku 2018.
4. SRK súhlasila s návrhom osobitných kritérií na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych
študijných programov („OKPB“) s pripomienkami.
5. SRK žiada MŠVVaŠ SR preskúmať súčasný stav v oblasti korekcií čerpania zdrojov z eurofondov,
aby nedochádzalo k rozporuplnému konaniu zo strany Výskumnej agentúry pri ich ukladaní.
Odporúča ustanoviť osobitnú komisiu zloženú zo zástupcov Výskumnej agentúry, MŠVVaŠ SR, SRK
a iných príslušných inštitúcií a odborníkov, ktorá posúdi odôvodnenosť korekcií a navrhne vláde
SR systémové riešenie súčasného neudržateľného stavu.
6. SRK berie na vedomie informáciu o príprave Návrhu východísk pre tvorbu štátnej vednej politiky
a informáciu prezídia SRK o príprave podkladov k tvorbe návrhu.

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