Zápisnica
z 84. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie
21. mája 2018 vo Zvolene
Prítomní:
• doc. Samuel Abrahám, PhD.
• Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
• Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
• Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
• prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
• doc. Mária Heinzová, ArtD.
• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
• prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
• Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
• prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
• Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
• Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
• Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
• Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
• Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
• prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
• 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. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Ospravedlnení a neprítomní:
• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
• Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
• doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD.
• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
• Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
Hostia:
• prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
• prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
• doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) viedol prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf
Kropil, PhD. („prezident SRK“). Na úvod zasadnutia privítal prítomných členov SRK, hostí a ospravedlnil
neprítomných členov.
Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a
informácií poskytnutých členmi SRK k 21. máju 2018 má SRK 19 členov z verejných, 3 členov zo štátnych
a 8 členov zo súkromných vysokých škôl. SRK má spolu 30 členov. Jedna verejná a 4 súkromné vysoké
školy majú poverených rektorov, ktorí boli pozvaní na zasadnutie ako hostia a z ktorých boli prítomní
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prof. JUDr. Stanislav Mráz, PhD., prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc. a doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy,
PhD.
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 25 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. 13 členov s hlasovacím právom. Táto podmienka bola splnená. Na
začiatku rokovania boli prítomní 18 rektori a rektorky verejných vysokých škôl a rektor a rektorka
štátnych vysokých škôl a štyria rektori súkromných vysokých škôl. Spolu bolo prítomných 24 členov
SRK, z tohto 23 členov s hlasovacím právom. Uznesenie SRK je platné, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne
nadpolovičný počet všetkých členov SRK s hlasovacím právom, t. j. min. 13 členov s hlasovacím
právom. SRK bola počas celého rokovania uznášaniaschopná.
Prezident SRK vyzval rektorov súkromných vysokých škôl, aby informovali o nositeľoch kuriálnych
hlasov pre 84. zasadnutie SRK. Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. predložil požiadavku na zmenu štatútu
Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá by umožnila všetkým rektorom súkromných vysokých škôl
hlasovať o voľbe a odvolávaní prezidenta SRK a viceprezidentov SRK. Návrh sa stretol s podporou
viacerých členov SRK, Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. navrhla doplniť v uvedenom zmysle čl.
4 ods. 2. štatútu SRK. Prezident SRK súhlasil a zaradil návrh na zmenu štatútu SRK do návrhu programu
zasadnutia. Rektori súkromných vysokých škôl oznámili nositeľov kuriálnych hlasov, ktorými sa stali
v abecednom poradí doc. Samuel Abrahám, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. a prof. Ing.
Edita Hekelová, PhD.
Za overovateľov zápisnice z 84. zasadnutia prezident SRK navrhol Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Janu
Mojžišovú, PhD. a Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD. Protinávrh nebol predložený a prezident SRK
dal hlasovať o návrhu.
➢ Overovatelia zápisnice z 84. zasadnutia SRK boli schválení väčšinou hlasov prítomných členov
SRK.
(24 prítomných členov SRK hlasovalo: za - 23, proti - 0, zdržal sa - 1).
Prezident navrhol za členov návrhovej komisie viceprezidentov SRK Dr. h. c. prof. RNDr. Karola Mičietu,
PhD. a prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., predsedu pracovnej komisie SRK pre výskum prof. Ing.
Roberta Redhammera, PhD., predsedu pracovnej komisie SRK pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimíra
Hiadlovského, PhD. a prezidenta SRK. Prítomní nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident dal hlasovať
o zložení návrhovej komisie.
➢ Členovia návrhovej komisie pre 84. zasadnutie SRK boli schválení väčšinou hlasov prítomných
členov SRK.
(24 prítomných členov SRK hlasovalo: za - 21, proti - 0, zdržali sa - 3).
Prezident SRK informoval o zložení volebnej a mandátovej komisie SRK, ktorej členmi sú prof. RNDr.
Pavol Sovák, CSc., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a doc. Ing. Jozef Putera, CSc., ktorý vopred
ospravedlnil svoju neúčasť. Profesor Pavol Sovák sa vzdal členstva v návrhovej a mandátovej komisii
počas celého priebehu 84. zasadnutia SRK. Prezident SRK navrhol za členku volebnej a mandátovej
komisie SRK pre 84. zasadnutie SRK Dr. h. c. doc. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD. a tretieho člena Dr. h. c.
PhDr. Petra Kónyu, PhD. Navrhovaní členovia súhlasili s nomináciou, prítomní členovia SRK nepredložili
iný návrh. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na všetkých členov volebnej a mandátovej komisie SRK
pre 84. zasadnutie SRK.
➢ Doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. a Dr. h. c. doc. JUDr.
Lucia Kurilovská, PhD. boli zvolení za členov volebnej a mandátovej komisie pre 84. zasadnutie
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SRK.
(24 prítomných členov SRK hlasovalo: za - 21, proti – 0, zdržali sa - 3).
Členovia volebnej a mandátovej komisie si následne v súlade s čl. 8 ods. 1 štatútu zvolili Dr. h. c. doc.
JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD. za predsedníčku komisie.
➢ (3 členovia volebnej a mandátovej komisie hlasovali: za - 2, proti - 0, zdržal sa - 1).
K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia
Prezident SRK predložil na schválenie návrh programu 84. zasadnutia SRK, ktorý doplnil o nový bod 2.
„Návrh na zmenu štatútu SRK“ a pôvodné body 2. – 6. boli prečíslované na 3. – 7.:
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Návrh na zmenu štatútu SRK
3. Informácia o zápisnici a uzneseniach z 83. zasadnutia SRK (30. apríla 2018 v Bratislave)
4. Správa prezídia SRK za II. funkčné obdobie (od 5. júna 2016)
5. Aktuálne otázky z oblasti vysokého školstva v SR
6. Voľba prezidenta a viceprezidentov SRK
7. Rôzne
Doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. navrhol zmeniť postupnosť bodov a ako bod 3. navrhol „Voľbu
prezidenta a viceprezidentov SRK“. Prezident SRK návrh nepodporil, zdôraznil obsahovú nadväznosť
jednotlivých bodov. Docent Vladimír Hiadlovský stiahol svoj protinávrh. Prezident dal hlasovať
o doplnenom návrhu programu o nový bod 2.
➢ Doplnený návrh programu 84. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválený program 84. zasadnutia SRK
Schválenie návrhu programu zasadnutia
Návrh na zmenu štatútu SRK
Informácia o zápisnici a uzneseniach z 83. zasadnutia SRK (30. apríla 2018 v Bratislave)
Správa prezídia SRK za II. funkčné obdobie (od 5. júna 2016)
Aktuálne otázky z oblasti vysokého školstva v SR
Voľba prezidenta a viceprezidentov SRK
Rôzne

Na rokovanie prišla Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. Počet prítomných členov SRK sa zvýšil na
25, z toho bolo 24 členov s hlasovacím právom.
K bodu 2 – Návrh na zmenu štatútu SRK
Prezident SRK požiadal Dr. h. c. doc. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD., aby navrhla formuláciu výnimky
o hlasovaní pre všetkých členov SRK v prípade voľby a odvolania prezidenta a viceprezidentov SRK.
Docentka Lucia Kurilovská predložila návrh na doplnenie vety „Kuriálne hlasy neplatia v prípade voľby
a odvolávania prezidenta SRK a viceprezidentov SRK, v tomto prípade má každý člen SRK jeden hlas.“
do čl. 4 ods. 2 za treťou vetou v štatúte SRK.
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof.
doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD., doc. Samuel Abrahám, PhD., Dr. h. c. prof.
Ing. Juraj Stern, PhD., prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na zmenu štatútu SRK a to doplnenie vety „Kuriálne hlasy neplatia
v prípade voľby a odvolávania prezidenta SRK a viceprezidentov SRK, v tomto prípade má každý člen
SRK jeden hlas.“ v čl. 4 ods. 2 za treťou vetou.
➢ Návrh na zmenu štatútu SRK v čl. 4 ods. 2 bol schválený jednomyseľne.
(24 prítomných členov SRK s hlasovacím právom hlasovalo: za - 24, proti - 0, zdržal sa - 0).
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Uznesenie č. 1
SRK schválila zmenu štatútu Slovenskej rektorskej konferencie v čl. 4 ods. 2, kde bola za tretiu vetu
vložená nová veta v znení „Kuriálne hlasy neplatia v prípade voľby a odvolávania prezidenta SRK
a viceprezidentov SRK, v tomto prípade má každý člen SRK jeden hlas.“ Zmena štatútu SRK
nadobudla platnosť a účinnosť dňom schválenia.
Schválená zmena štatútu SRK má dopad na kvórum pri hlasovaní o zvolení a odvolaní prezidenta SRK
a viceprezidentov SRK podľa čl. 8 štatútu SRK. Voľba a odvolanie prezidenta SRK a viceprezidentov SRK
je platné, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet všetkých členov SRK, t. j. min. 16 členov.
Bod 3 - Informácia o zápisnici a uzneseniach z 83. zasadnutia SRK (30. apríla 2018 v Bratislave)
Prezident informoval o zápisnici z 83. zasadnutia SRK a prijatých uzneseniach a stanovisku. Písomná
informácia bola zverejnená na intranete SRK. V diskusii k uvedenému bodu nikto nevystúpil.
Záver
Prítomní členovia SRK nemali pripomienky k zápisnici z 83. zasadnutia SRK, ktoré sa konalo dňa
30. apríla 2018 v Bratislave a vzali ju so súhlasom na vedomie.
K bodu 3 - Správa prezídia SRK za II. funkčné obdobie (od 5. júna 2016)
Prezident informoval o činnosti prezídia SRK za celé funkčné obdobie od 5. júna 2016, predložil
písomný materiál, ktorý sumarizoval účasť predstaviteľov a zástupcov SRK na jednotlivých
rokovaniach, jednotlivé zasadnutia SRK a Inštitútu SRK a mediálne výstupy za dané obdobie. Písomná
informácia bola zverejnená na intranete SRK. Informácie doplnili obaja viceprezident SRK. V diskusii
k uvedenému bodu nikto ďalší nevystúpil.
Záver
Prítomní členovia SRK vzali so súhlasom na vedomie Správu prezídia SRK za II. funkčné obdobie (od
5. júna 2016).
K bodu 4 - Aktuálne otázky z oblasti vysokého školstva v SR
Prezident informoval o posledných rokovaniach prezídia SRK a to najmä o rokovaní s členmi Výboru
Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport dňa 10. mája 2018, stretnutí prezídia SRK
a niektorých rektorov a prorektorov vysokých škôl s predsedom vlády SR, podpredsedom vlády
a ministrom financií SR a ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR na Úrade vlády SR dňa
11. mája 2018. Prezident SRK uviedol, že za svoju prioritu považuje zapracovanie zásadných
pripomienok SRK do legislatívnych návrhov, ktoré by mali byť 21. júna 2018 predložené do 2. čítania
v Národnej rade SR. Ďalej považuje za dôležité prerokovanie Národného programu rozvoja výchovy
a vzdelávania na SRK a realizáciu transferu 20 mil. eur na verejné vysoké školy na rekonštrukcie
vysokoškolských internátov v priebehu nasledujúcich dní.
V diskusii vystúpili: prof. Ing. Robert Redhammer, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Dr. h. c. prof.
Ing. Juraj Stern, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Profesor Robert Redhammer doplnil aktuálne otázky o informácie týkajúce sa čerpania štrukturálnych
fondov vysokými školami, ktoré považuje rovnako za dôležité ako vzdelávanie a financovanie.
Bod 6 Voľba prezidenta a viceprezidentov SRK
Voľbu prezidenta a štyroch viceprezidentov SRK na funkčné obdobie od 5. júna 2018 do 4. júna 2020
riadila volebná a mandátová komisia s predsedníčkou Dr. h. c. doc. JUDr. Luciou Kurilovskou, PhD.
a členmi doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. a Dr. h. c. prof. PhDr. Petrom Kónyom, PhD. Zápisnice
z volieb prezidenta SRK a štyroch viceprezidentov SRK sú v prílohe zápisnice z 84. zasadnutia SRK.
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Uznesenie č. 2
Slovenská rektorská konferencia na svojom 84. zasadnutí 21. mája 2018 vo Zvolene v súlade so
štatútom SRK zvolila v 2. kole volieb prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. za prezidenta Slovenskej
rektorskej konferencie na prvé funkčné obdobie od 5. júna 2018 do 4. júna 2020.
Po sčítaní hlasov a oznámení kandidátov na funkcie viceprezidentov SRK doc. Ing. Vladimír Hiadlovský,
PhD. z dôvodu odletu na zahraničnú pracovnú cestu požiadal o uvoľnenie z členstva vo volebnej
a mandátovej komisii pre 84. zasadnutie SRK. Prezident SRK navrhol za tretiu členku volebnej
a mandátovej komisie SRK pre 84. zasadnutie SRK doc. Máriu Heinzovú, ArtD., ktorá súhlasila
s nomináciou. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na doplnenie volebnej a mandátovej komisie SRK
pre 84. zasadnutie SRK.
➢ Doc. Mária Heinzová, ArtD. bola zvolená za tretiu členku volebnej a mandátovej komisie pre
84. zasadnutie SRK.
(25 prítomných členov SRK hlasovalo: za - 24, proti - 0, zdržal sa - 1).
Uznesenie č. 3
Slovenská rektorská konferencia na svojom 84. zasadnutí 21. mája 2018 vo Zvolene v súlade so
štatútom SRK zvolila v 1. kole volieb prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. za viceprezidenta SRK
na prvé funkčné obdobie od 5. júna 2018 do 4. júna 2020.

Uznesenie č. 4
Slovenská rektorská konferencia na svojom 84. zasadnutí 21. mája 2018 vo Zvolene v súlade so
štatútom SRK zvolila v 1. kole volieb prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. za viceprezidenta SRK na prvé
funkčné obdobie od 5. júna 2018 do 4. júna 2020.

Uznesenie č. 5
Slovenská rektorská konferencia na svojom 84. zasadnutí 21. mája 2018 vo Zvolene v súlade so
štatútom SRK zvolila v 1. kole volieb Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. za viceprezidenta SRK
na prvé funkčné obdobie od 5. júna 2018 do 4. júna 2020.

Uznesenie č. 6
Slovenská rektorská konferencia na svojom 84. zasadnutí 21. mája 2018 vo Zvolene v súlade so
štatútom SRK zvolila v 1. kole volieb prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. za viceprezidenta SRK na
prvé funkčné obdobie od 5. júna 2018 do 4. júna 2020.
Po odovzdaní hlasov v 1. kole volieb štyroch viceprezidentov SRK odišli z rokovania doc. Ing. Vladimír
Hiadlovský, PhD. a následne aj Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. Počet prítomných členov SRK sa
znížil na 23.
Novozvolení členovia prezídia SRK sa poďakovali za vyjadrenú dôveru. Prvé funkčné obdobie
prezidenta a štyroch viceprezidentov začne plynúť dňom 5. júna 2018. Profesor Stanislav Stankoci sa
v mene členov SRK poďakoval členom súčasného prezídia za doterajšie pôsobenie.
V priebehu volieb viceprezidentov SRK predsedníčka volebnej a mandátovej komisie docentka Lucia
Kurilovská konštatovala potrebu revidovať štatút SRK na najbližšom zasadnutí SRK.
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K bodu 7 – Rôzne
Prezident SRK informoval o príprave konferencie „Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva“,
ktorá sa bude konať dňa 29. mája 2018 vo Zvolene a vyzval členov SRK k účasti. Organizátorom je
OZPŠaV a SRK je jedným z partnerov podujatia.
Prezident SRK informoval o účasti prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. na konferencii organizovanej
Výborom Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport dňa 24. mája 2018.
Prezident SRK sa poďakoval prítomným členom SRK za účasť a ukončil zasadnutie. Termín a miesto
ďalšieho zasadnutia SRK budú oznámené priebežne prostredníctvom sekretariátu.

Vo Zvolene 21. mája 2018

Zapísala: .............................................................
Mgr. Mária Čikešová

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

Overili: ..............................................................
Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

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