Zápisnica z 89. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie
dňa 6. júna 2019 v Bratislave
Prítomní:
• prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
• Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
• doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
• prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
• 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.
• doc. Mária Heinzová, ArtD.
• prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
• doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
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•
•

•
•
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•
•
•

Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír
Krčméry, DrSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD.
Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
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.

•
•

doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

•
•
•
•

Ospravedlnení:
• doc. Samuel Abrahám, PhD.
• doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD.

Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) viedol prezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid,
PhD. („prezident SRK“). Na úvod zasadnutia prezident SRK privítal všetkých prítomných členov SRK a
ospravedlnil neprítomných rektorov. Slovo odovzdal prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD. - rektorovi
Univerzity Komenského v Bratislave a hostiteľovi zasadnutia, ktorý privítal prítomných na akademickej
pôde.
Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) a informácií
poskytnutých členmi má SRK k 6. júnu 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. V takom prípade
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 19
rektori a rektorky verejných vysokých škôl, rektorka štátnej vysokej školy a 7 rektori a rektorky
súkromných vysokých škôl, spolu 27 členov. Nositeľmi kuriálnych hlasov sa stali prof. Ing. Edita
Hekelová, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. a Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. Spolu
bolo prítomných 23 členov SRK s hlasovacím právom. 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.
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Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice z 89. zasadnutia SRK doc. Ing. Klaudiu Halászovú, PhD.
a prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. a dal hlasovať o návrhu.
➢ Overovatelia zápisnice z 89. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne.
Prezident SRK navrhol za členov návrhovej komisie pre 89. zasadnutie SRK viceprezidenta SRK Dr. h. c.
prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. a seba ako prezidenta SRK. Ako ďalších členov navrhol doc. Ing. Vladimíra
Hiadlovského, PhD., prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Vieru Cibákovú, CSc. 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 89. 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, aby sa
chýbajúcim tretím členom pre 89. zasadnutie SRK stal doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, 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 89. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne.
K bodu 1: Schválenie návrhu programu zasadnutia
Prezident SRK predložil návrh programu 89. zasadnutia SRK, ktorý zdôvodnil priorizáciou vnútorných
personálnych návrhov.
Návrh programu zaslaný elektronickou poštou členom SRK:
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Voľba prezidenta SRK
3. Voľby viceprezidentov SRK
4. Návrh zmien a doplnení Štatútu SRK
5. Hlasovanie o návrhu na člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie
člena odvolacej komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a kontrolóra
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
S návrhmi na doplnenie a zmenu poradia bodov programu vystúpili profesor Marek Števček, profesor
Juraj Stern a profesor Stanislav Kmeť. Profesor Marek Števček navrhol nasledujúce nové body ako prvé
v poradí:
1. Stanovisko SRK k novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019
2. Stanovisko SRK k výzve Výskumnej agentúry na podporu strategických priemyselných výskumnovývojových centier
Profesor Juraj Stern navrhol prijať uznesenie SRK k organizácii inaugurácie prezidentky SR kanceláriou
Národnej rady SR, ktorá nepozvala na slávnostný akt rektorov súkromných vysokých škôl. Predložený
návrh prezident SRK zaradil do bodu Rozličné, ktorý doplnil do programu. Profesor Stanislav Kmeť
podporil návrh profesora Mareka Števčeka.
Na zasadnutie prišiel profesor Peter Šimko a počet členov sa zvýšil na 28, z toho malo 24 členov
hlasovacie právo.
Prezident SRK ukončil diskusiu k návrhu programu 89. zasadnutia SRK a dal hlasovať o upravenom
návrhu programu.
➢ Návrh programu 89. zasadnutia SRK bol schválený.
(28 členov SRK hlasovalo: za - 26, proti - 1, zdržal sa - 1).
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Schválený program 89. zasadnutia SRK
Schválenie návrhu programu zasadnutia
Voľba prezidenta SRK
Voľby viceprezidentov SRK
Stanovisko SRK k novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019
Stanovisko SRK k výzve Výskumnej agentúry na podporu strategických priemyselných výskumnovývojových centier
Návrh zmien a doplnení Štatútu SRK
Hlasovanie o návrhu na člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie člena
odvolacej komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a kontrolóra Slovenskej
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
Rozličné

K bodu 2 - Voľba prezidenta SRK
Voľbu prezidenta SRK na dvojročné funkčné obdobie od 22. augusta 2019 riadila volebná a mandátová
komisia. Zápisnica z voľby prezidenta SRK je v prílohe č. 2 zápisnice z 89. zasadnutia SRK. Súčasťou voľby
bola diskusia členov SRK s kandidátom na prezidenta nad rámec volebných ustanovení štatútu SRK.
Uznesenie č. 1/89
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie zvolili Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., rektora
Technickej univerzity vo Zvolene, za prezidenta SRK v súlade so štatútom SRK na dvojročné funkčné
obdobie od 22. augusta 2019 do 21. augusta 2021.
Novozvolený prezident SRK označil za priority svojho funkčného obdobia:
- zjednotenie SRK, zachovanie kontinuity a zlepšenie atmosféry na SRK, čo má tiež posilniť
postavenie SRK v spoločnosti,
- zlepšenie podmienok pre vysoké školy v SR,
- zlepšenie financovania vysokých škôl v SR,
- získanie podpory pre sektor vysokých škôl v období pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami,
- zvýšenie flexibility legislatívneho prostredia (prijatie nového zákona o vysokých školách).
K bodu 3 - Voľby viceprezidentov SRK
Voľbu dvoch viceprezidentov SRK na dvojročné funkčné obdobie od 6. júna 2019 riadila volebná a
mandátová komisia. Zápisnica z voľby viceprezidentky a viceprezidenta SRK je v prílohe č. 3 zápisnice z
89. zasadnutia SRK.
Uznesenie č. 2/89
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie zvolili Dr. h. c. prof. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD., rektorku
Akadémie Policajného zboru v Bratislave, za viceprezidentku SRK v súlade so štatútom SRK na dvojročné
funkčné obdobie od 6. júna 2019 do 5. júna 2021.
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie zvolili prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., rektora Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, za viceprezidenta SRK v súlade so štatútom SRK na dvojročné funkčné
obdobie od 6. júna 2019 do 5. júna 2021.
Novozvolená viceprezidentka a viceprezident SRK uviedli, že za dôležité považujú hľadanie spoločných
stanovísk na pôde SRK a aby SRK bola vnímaná jednotne. Profesor Libor Vozár vyjadril pripravenosť
aktívne vstupovať do prípravy podkladov a stanovísk SRK. Profesorka Lucia Kurilovská považuje za
potrebné viac presadzovať status vysokoškolských učiteľov, ktorý by mal byť na vyššej úrovni.

3

***
Prezident SRK prerušil rokovanie a požiadal prítomných o aklamačný súhlas s otvorením mimoriadneho
zasadnutia pléna Inštitútu SRK („ISRK“) s jediným bodom programu - voľbou riaditeľa ISRK. Prítomný
aklamačne schválili prerušenie 89. zasadnutia SRK. Záznam z mimoriadneho zasadnutia pléna ISRK je
zachytený v osobitnej zápisnici. Po zvolení riaditeľa ISRK bolo zasadnutie pléna ISRK ukončené a prítomní
pokračovali v 89. zasadnutí SRK.
***
Zasadnutie opustila Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., počet prítomných členov klesol na 27, počet
členov s hlasovacím právom sa nezmenil (24).
K bodu 4 - Stanovisko SRK k novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019
Prezident SRK vyzval profesora Mareka Števčeka, aby ako navrhovateľ predložil návrh uznesenia SRK k
novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019 a uviedol ho. Navrhovateľ
predložil nasledujúce dva alternatívne návrhy:
1. návrh uznesenia:
„Slovenská rektorská konferencia vyjadruje nesúhlas s novými ustanoveniami, ktoré boli včlenené do
zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019. Ustanovenia
boli prijaté bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých škôl či odbornou verejnosťou.
Uvedenú novelu zákona považujeme za výrazný zásah do akademických práv a slobôd. Sme presvedčení,
že mala byť predmetom diskusie nielen akademickej obce, ale aj dotknutej verejnosti.“
2. návrh uznesenia:
„Slovenská rektorská konferencia vyjadruje nesúhlas s novelou zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 13. mája 2019,
ktorou bolo odstránené ustanovenie obmedzujúce výkon funkcie rektora, prorektora, dekana
a prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Ustanovenia boli prijaté bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých škôl či odbornou verejnosťou.
Uvedenú novelu zákona považujeme za výrazný zásah do akademických práv a slobôd. Sme presvedčení,
že mala byť predmetom širokej diskusie nielen akademickej obce, ale aj dotknutej verejnosti.“
Prezident SRK otvoril diskusiu o návrhoch uznesení a o návrhu zmien prijatých novelou. Diskusia sa
čiastočne prekrývala s diskusiou členov SRK s kandidátom na funkciu prezidenta SRK.
V diskusii vystúpili: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., Dr. h. c. prof. Ing.
Juraj Stern, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., Dr. h. c.
mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. JUDr. Marek
Števček, PhD., Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., prof. Ing. Miroslav
Fikar, DrSc., doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr.
Lucia Kurilovská, PhD., prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., prof. PhDr. Egon Krák, ArtD., prof. Ing. Jozef
Jandačka, PhD., doc. Mária Heinzová, ArtD. a prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Profesor Stanislav Kmeť namietal proti spôsobu, akým bol návrh novely zákona o vysokých školách
(parlamentná tlač 1370) v gestorskom výbore Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
doplnený pred II. čítaním. Žiadal prezídium SRK o zdôvodnenie absencie stanoviska za SRK k postupu
a obsahu prijatej novely. Zrušenie obmedzenia dvoch funkčných období rektora, prorektora, dekana
a prodekana označil za oslabenie akademickej autonómie. Prezident SRK informoval, že spôsob, akým
boli ustanovenia novely schválené v Národnej rade SR nie je právne napadnuteľný a je v súlade
s ústavnou právomocou zákonodarcu. Prijaté ustanovenia o konzorciách a podnikových štipendiách
považuje za pozitívne. Zrušenie obmedzenia počtu mandátov označil za posilnenie právomoci
akademických senátov. Diskutujúci sa zhodli, že nesúhlasia so spôsobom, akým boli predmetné
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ustanovenia začlenené do návrhu novely a že k tomu došlo bez vyjadrenia orgánov reprezentácie
vysokých škôl. Pokiaľ ide o obsah novely, skupina diskutujúcich považuje odstránenie obmedzenia za
nevhodný zásah do právomocí vysokých škôl. Druhá skupina spochybnila, že by išlo o obmedzenie, práve
naopak to považuje za posilnenie autonómie. Viceprezident SRK profesor Rudolf Kropil doplnil, že
„Spoločné vyhlásenie Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl“ v predmetnej veci bolo na
úrovni Rady vysokých škôl prijaté len predsedníctvom. Prezídium SRK sa chcelo vyhnúť tomu, aby sa
o tejto závažnej a citlivej téme diskutovalo v úzkom kruhu a chce poznať názory rektorov. Profesor Peter
Šimko doplnil, že novela zmenila spôsob voľby rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
v akademickom senáte na menovanie rezortným ministrom zdravotníctva. Diskutujúci navrhli viaceré
úpravy textu 2. návrhu uznesenia.
Zo zasadnutia odišla doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., počet prítomných členov klesol na 26, počet
členov s hlasovacím právom sa znížil na 23.
Profesor Marek Števček zdôraznil, že návrhom uznesenia namieta spôsob prijatia, ako aj obsah samotnej
novely. Je však na rozhodnutí každej vysokej školy doplniť obmedzenia počtu mandátov akademických
funkcionárov v štatúte. Prezident SRK ukončil diskusiu a dal hlasovať o upravenom 2. návrhu uznesenia.
➢ Návrh uznesenia o novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019
bol schválený.
(23 členov SRK s hlasovacím právom hlasovalo: za - 21, proti - 0, zdržali sa - 2).
Uznesenie č. 3/89
Slovenská rektorská konferencia vyjadruje nesúhlas so spôsobom prijatia novely zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa
13. mája 2019, ktorou bolo odstránené ustanovenie obmedzujúce výkon funkcie rektora, prorektorka,
dekana, prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Ustanovenia boli prijaté bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých škôl či odbornou verejnosťou.
Postup pri prijatí novely zákona vnímame ako výrazný zásah do akademických práv a slobôd. Sme
presvedčení, že mala byť predmetom širokej diskusie nielen akademickej obce, ale aj dotknutej verejnosti.
K bodu 4 – Stanovisko SRK k výzve Výskumnej agentúry na podporu strategických priemyselných
výskumno-vývojových centier
Profesor Stanislav Kmeť na návrh profesora Mareka Števčeka predstavil návrh stanoviska, ktorým by SRK
odmietla postup Výskumnej agentúry („VA“) obmedzujúci verejné vysoké školy participovať vo výzve na
podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier, ak sa zapojili ako partner
do predchádzajúcej výzvy. Predchádzajúca výzva bola zrušená, ale niektorí predkladatelia - súkromné
podnikateľské subjekty, od uzavretých zmlúv neodstúpili, čo však má obmedziť účasť verejných
vysokých škôl v novej výzve.
Návrh uznesenia:
„Slovenská rektorská konferencia protestuje proti diskriminačným uzneseniam vo výzvach Výskumnej
agentúry na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach
inteligentnej špecializácie („SPVVC“), ktorá bola zverejnená 30. mája 2019. Diskriminačné podmienky sú
vyjadrené v časti 2.1 a 2.2, kde sa definujú oprávnení žiadatelia 2.1.12, 2.1.13 a oprávnení partneri
2.2.12 a 2.12.13.“
V diskusii k návrhu uznesenia prítomní členovia podporili obsah a zámer predkladateľov. Prezident SRK
dal hlasovať o návrhu uznesenia.
➢ Návrh uznesenia týkajúci sa účasti vysokých škôl vo výzvach Výskumnej agentúry na podporu
strategických priemyselných výskumno-vývojových centier bol schválený jednomyseľne.
Uznesenie č. 4/89
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Slovenská rektorská konferencia protestuje proti diskriminačným uzneseniam vo výzvach Výskumnej
agentúry na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach
inteligentnej špecializácie („SPVVC“), ktorá bola zverejnená 30. mája 2019. Diskriminačné podmienky sú
vyjadrené v časti 2.1 a 2.2, kde sa definujú oprávnení žiadatelia 2.1.12, 2.1.13 a oprávnení partneri 2.2.12
a 2.12.13.
K bodu 5 – Návrh zmien a doplnení Štatútu SRK
Prezident SRK predložil návrh ďalších zmien v štatúte SRK. Navrhované znenie čl. 4 je v zhode so závermi
rokovania SRK dňa 26. 4. 2019 v Košiciach, ako aj s názorom súkromných vysokých škôl. Dôležité sú
najmä ods. 2 a 3, teda rovné hlasovanie bez kuriálnych hlasov súkromných vysokých škôl s výnimkou čl.
2 ods. 2 písm. c). Na ostatnom rokovaní SRK sa hovorilo o prechode z princípu hlasovania nadpolovičnej
väčšiny všetkých členov (kvórum, ako aj počet za) na princíp „prítomných za“. To sa v čl. 4 navrhuje pri
všetkých hlasovaniach okrem voľby a odvolávania prezidenta a viceprezidentov SRK. Pri hlasovaní na
základe princípu „prítomní za“ by išlo o prítomnosť minimálne 17 rektorov (dnes z 32 spolu), avšak návrh
by mohol byť prijatý už minimálne 9 rektormi. Pokiaľ ide o čl. 9, ktorý upravuje voľbu prezidenta SRK
a viceprezidentov SRK, princípom je (ods. 7 a ods. 11), že kandidát musí získať nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých členov SRK, teda všetkých vymenovaných rektorov. Tých je v súčasnosti 20 + 3 + 9 = 32.
Ide teda minimálne o 17 členov SRK, ktorí musia hlasovať „za“. Použitie princípu „prítomní za“ je totiž
pri voľbách prezidenta a viceprezidentov SRK zložitejšou otázkou, keďže výsledkom by v takom prípade
mohlo byť aj to, že s voľbou nebude súhlasiť väčšina rektorov, čo znamená len menšinovú podporu
vedenia SRK. Aj systém súčasnej viackolovej „vyraďovacej“ voľby sa zdá byť logický. Prezídium SRK
rokovalo o týchto návrhoch na svojom zasadnutí 27. 5. 2019 a súhlasilo ponechať silnejší mandát
prezídia SRK, aby sa zabránilo prípadnému spochybňovaniu voľby. Prezídium SRK sa zhodlo na ďalšej
výnimke, ktorú prezident SRK dodatočne predložil a to ponechať princíp hlasovania nadpolovičnej
väčšiny všetkých členov o zmenách štatútu SRK v čl. 4 ods. 5 ako novú vetu v znení „Štatút SRK, ako aj
zmeny a jeho doplnenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov SRK.“ Zmeny
v štatúte nadobudnú platnosť a účinnosť dňom schválenia.
Prezident SRK otvoril diskusiu o návrhu zmien v štatúte SRK. V diskusii vystúpi Dr. h. c. prof. Ing. Juraj
Stern, PhD., ktorý v mene rektoriek a rektorov súkromných vysokých škôl potvrdil, že návrh je
akceptovateľný.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu zmien v čl. 4 ods. 2 a 3 štatútu SRK v znení:
„(2) Každý rektor vysokej školy má pri hlasovaní v SRK jeden hlas.
(3) Rektor súkromnej vysokej školy nemá hlasovacie právo vo veciach týkajúcich sa poskytovania
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu podľa čl. 2 ods. 2 písm. c) tohto štatútu.“
➢ Zmeny v čl. 4 ods. 2 a 3 boli schválené jednomyseľne.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu zmien v čl. 4 ods. 5 štatútu SRK v nasledujúcom znení:
„(5) Uznesenie SRK je platné, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet prítomných členov SRK.
Vo veciach podľa čl. 4 ods. 3 je uznesenie SRK platné, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet
prítomných členov SRK, ktorí sú rektormi verejných a štátnych vysokých škôl. Štatút SRK, ako aj zmeny a
jeho doplnenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov SRK.“
➢ Zmeny v čl. 4 ods. 5 štatútu SRK boli schválené jednomyseľne.
Prezident SRK dal hlasovať o štatúte SRK ako celku.
➢ Štatút SRK bol schválený jednomyseľne.
Uznesenie č. 5/89
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SRK jednomyseľne schválila zmeny v článku 4 ods. 2 a 3 štatútu SRK, ktoré nadobúdajú platnosť dňom
prijatia, t. j. od 6. júna 2019.
SRK jednomyseľne SRK jednomyseľne schválila zmeny v štatúte SRK v článku 4 ods. 5, ktoré nadobúdajú
platnosť dňom prijatia, t. j. od 6. júna 2019.
SRK jednomyseľne schválila znenie štatút SRK ako celku so všetkými zmenami, ktoré nadobúdajú platnosť
dňom prijatia, t. j. od 6. júna 2019.
Od tohto bodu sa zasadnutie SRK riadilo novým štatútom. Pre potreby hlasovania má každý rektor
vysokej školy jeden hlas. SRK je schopná sa uznášať, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov SRK, t. j. min. 17. Na zasadnutí je prítomných 26 členov. Uznesenie SRK je platné, ak sa
v hlasovaní zaň kladne vyjadrí nadpolovičný počet prítomných členov SRK, pre nasledujúce rokovanie
min. 14. To sa nevzťahuje na hlasovanie o voľbe odvolaní prezidenta a viceprezidenta SRK, o prijatí a
zmene štatútu SRK, ako aj o vyjadrení sa SRK podľa čl. 2 ods. 2 písm. c) štatútu SRK.
K bodu 6 - Hlasovanie o návrhu na člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie
člena odvolacej komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a kontrolóra Slovenskej
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
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 Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo („SAAVŠ“). Prezident SRK
navrhol, aby sa hlasovanie o návrhu konalo verejne a dal o návrhu hlasovať.
➢ Členovia SRK súhlasili s verejným hlasovaním o personálnom návrhu na člena výberovej
komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie člena odvolacej komisie SAAVŠ a
kontrolóra SAAVŠ.
(26 prítomných členov SRK hlasovalo: za – 25, proti – 0, zdržal sa – 1).
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu nominácie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., viceprezidenta
SRK a rektora Technickej univerzity vo Zvolene, za člena výberovej komisie pre výber člena odvolacej
komisie SAAVŠ a za člena výberovej komisie pre výber kontrolóra SAAVŠ.
➢ Členovia SRK nominovali Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. za člena výberovej komisie pre
výber člena odvolacej komisie SAAVŠ a za člena výberovej komisie pre výber kontrolóra SAAVŠ.
(26 prítomných členov SRK hlasovalo: za – 23, proti – 0, zdržali sa – 3).
Uznesenie č. 6/89
SRK nominuje viceprezidenta SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., rektora Technickej univerzity
vo Zvolene, za člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie člena odvolacej
komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a kontrolóra Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo.
K bodu 7 - Rozličné
Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. predložil návrh uznesenia, ktorým by SRK upozornila kanceláriu
Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá organizuje inauguráciu prezidentky SR, že doposiaľ neboli na
slávnostný akt pozvaní rektori súkromných vysokých škôl a vyzval SRK na prejavenie solidarity.
V diskusii vystúpili: doc. Mária Heinzová, ArtD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Dr. h. c. mult. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
Diskutujúci podporili návrh, aby na akt verejného významu, ktorým inaugurácia prezidentky SR je, boli
pozvaní aj rektor a rektorky súkromných vysokých škôl, keďže sú súčasťou slovenského vysokoškolského
sektora. Diskutovali o formulácii uznesenia ako požiadavky alebo prosby. Uznesenie SRK bude zaslané
kancelárii Národnej rady SR.
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Prezident SRK dal hlasovať o návrhu upraveného uznesenia.
➢ Prítomní členovia SRK vyjadrili súhlas s návrhom uznesenia s požiadavkou pozvať rektorov
súkromných vysokých škôl na inauguráciu prezidentky SR.
(26 prítomných členov SRK hlasovalo: za – 22, proti – 4, zdržali sa – 0).
Uznesenie č. 7/89
SRK upozorňuje, že rektori súkromných vysokých škôl neboli doposiaľ pozvaní na inauguráciu prezidentky
SR a žiada pozvať rektorky a rektorov všetkých vysokých škôl.
Zo zasadnutia odišiel Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., počet prítomných členov SRK klesol na 25.
Prezident SRK predložil písomný návrh viceprezidenta SRK prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. namietať proti
postupu Centra pre vedecko-technické informácie SR („CVTI SR“), ktoré začalo opätovne posudzovať už
verifikované výstupy publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl evidované v Centrálnom registri
publikačnej činnosti. Prezident SRK otvoril diskusiu k návrhu.
V diskusii vystúpili: prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Dr. h. c. mult. prof. MUDr.
Vladimír Krčméry, DrSc., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., doc.
PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
Diskutujúci podporili návrh prijať odmietavé stanovisko. Postup CVTI SR označili za retroaktívny
a neprijateľný vzhľadom na väzby na už schválené a vyplatené dotácie na verejné vysoké školy, ale aj na
akreditáciu, či na kariérny rast zamestnancov. Prezident SRK navrhol predložiť návrh stanoviska
v predmetnej veci na korešpondenčné hlasovanie s čím aklamačne súhlasili prítomní členovia SRK.
***
Vložené 12. júna 2019:
➢ Návrh uznesenia k znovuposudzovaniu výstupov publikačnej činnosti bol predložený
v korešpondenčnom hlasovaní členom SRK. Záznam č. 4/2019 o korešpondenčnom hlasovaní
tvorí prílohu č. 4 zápisnice. Návrh uznesenia bol schválený.
(32 členov SRK hlasovalo: za – 28, proti – 0, zdržali sa – 0, nevyjadrili sa - 4).
Uznesenie č. 8/89
Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s postupom Centra pre vedecko-technické informácie SR („CVTI
SR“), ktoré začalo opätovne posudzovať už verifikované výstupy publikačnej činnosti zamestnancov
vysokých škôl evidované v CREPČ v kategóriách EPC - ABC, ABD vo vykazovacom období 2013. Takýto
postup vnímame ako retroaktívny a vzhľadom na dlhé obdobie, ktoré uplynulo od evidencie za nekorektný
voči samotným autorom a vysokým školám. Vzhľadom na to, že evidencia už prešla v minulosti
verifikačným procesom zo strany CVTI SR, je jedným z kritérií hodnotenia vysokých škôl, akreditácie, ale aj
kariérneho rastu zamestnancov, žiadame zastaviť proces znovuposudzovania.
Rovnaké stanovisko zaujímame k posúdeniam výstupov v CREPČ za ďalšie vykazovacie obdobie, ktoré bolo
avizované.
Odporúčame CVTI SR prijať postupy, ktoré by viedli k zjednodušeniu posúdenia výstupov publikačnej
činnosti následne po ukončení vykazovacieho obdobia.
Koniec vloženia.
***
Na záver zasadnutia sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť a profesorovi Marekovi Števčekovi
za pohostinnosť. Prítomných členov SRK pozval na spoločnú večeru s členmi Českej rektorskej
konferencie. Termín a miesto konania 90. zasadnutia SRK budú oznámené ad hoc.
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Bratislava 6. júna 2019
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová

Schválil: .............................................................
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Overila: .............................................................
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Overil: .............................................................
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

Príloha č. 1
Uznesenia prijaté na 89. zasadnutí SRK
6. júna 2019 v Bratislave
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Uznesenie č. 1/89
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie zvolili Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., rektora
Technickej univerzity vo Zvolene, za prezidenta SRK v súlade so štatútom SRK na dvojročné funkčné
obdobie od 22. augusta 2019 do 21. augusta 2021.
Uznesenie č. 2/89
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie zvolili Dr. h. c. prof. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD., rektorku
Akadémie Policajného zboru v Bratislave, za viceprezidentku SRK v súlade so štatútom SRK na dvojročné
funkčné obdobie od 6. júna 2019 do 5. júna 2021.
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie zvolili prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., rektora Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, za viceprezidenta SRK v súlade so štatútom SRK na dvojročné funkčné
obdobie od 6. júna 2019 do 5. júna 2021.
Uznesenie č. 3/89
Slovenská rektorská konferencia vyjadruje nesúhlas so spôsobom prijatia novely zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 13.
mája 2019, ktorou bolo odstránené ustanovenie obmedzujúce výkon funkcie rektora, prorektorka,
dekana, prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Ustanovenia boli prijaté bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých škôl či odbornou
verejnosťou.
Postup pri prijatí novely zákona vnímame ako výrazný zásah do akademických práv a slobôd. Sme
presvedčení, že mala byť predmetom širokej diskusie nielen akademickej obce, ale aj dotknutej
verejnosti.
Uznesenie č. 4/89
Slovenská rektorská konferencia protestuje proti diskriminačným uzneseniam vo výzvach Výskumnej
agentúry na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach
inteligentnej špecializácie („SPVVC“), ktorá bola zverejnená 30. mája 2019. Diskriminačné podmienky sú
vyjadrené v časti 2.1 a 2.2, kde sa definujú oprávnení žiadatelia 2.1.12, 2.1.13 a oprávnení partneri
2.2.12 a 2.12.13.
Uznesenie č. 5/89
SRK jednomyseľne schválila zmeny v článku 4 ods. 2 a 3 štatútu SRK, ktoré nadobúdajú platnosť dňom
prijatia, t. j. od 6. júna 2019.
SRK jednomyseľne SRK jednomyseľne schválila zmeny v štatúte SRK v článku 4 ods. 5, ktoré nadobúdajú
platnosť dňom prijatia, t. j. od 6. júna 2019.
SRK jednomyseľne schválila znenie štatút SRK ako celku so všetkými zmenami, ktoré nadobúdajú
platnosť dňom prijatia, t. j. od 6. júna 2019.
Uznesenie č. 6/89
SRK nominuje viceprezidenta SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., rektora Technickej univerzity
vo Zvolene, za člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie člena odvolacej
komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a kontrolóra Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo.
Uznesenie č. 7/89
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SRK upozorňuje, že rektori súkromných vysokých škôl neboli doposiaľ pozvaní na inauguráciu
prezidentky SR a žiada pozvať rektorky a rektorov všetkých vysokých škôl.
Uznesenie č. 8/89 (schválené per rollam dňa 12. 6. 2019)
Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s postupom Centra pre vedecko-technické informácie SR
(„CVTI SR“), ktoré začalo opätovne posudzovať už verifikované výstupy publikačnej činnosti
zamestnancov vysokých škôl evidované v CREPČ v kategóriách EPC - ABC, ABD vo vykazovacom období
2013. Takýto postup vnímame ako retroaktívny a vzhľadom na dlhé obdobie, ktoré uplynulo od
evidencie za nekorektný voči samotným autorom a vysokým školám. Vzhľadom na to, že evidencia už
prešla v minulosti verifikačným procesom zo strany CVTI SR, je jedným z kritérií hodnotenia vysokých
škôl, akreditácie, ale aj kariérneho rastu zamestnancov, žiadame zastaviť proces znovuposudzovania.
Rovnaké stanovisko zaujímame k posúdeniam výstupov v CREPČ za ďalšie vykazovacie obdobie, ktoré
bolo avizované.
Odporúčame CVTI SR prijať postupy, ktoré by viedli k zjednodušeniu posúdenia výstupov publikačnej
činnosti následne po ukončení vykazovacieho obdobia.
V Bratislave 6. júna 2019 a 12. júna 2019
Za Slovenskú rektorskú konferenciu: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident

Príloha č. 4
Záznam č. 4/2019 o výsledku korešpondenčného hlasovania SRK
o uznesení č. 8 z 89. zasadnutia SRK, 6. 6. 2019 v Bratislave
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Žiadosť o korešpondenčné hlasovanie o návrhu uznesenia č. 8 z 89. zasadnutia SRK konaného
dňa 6. 6. 2019 v Bratislave bola odoslaná členom SRK elektronickou poštou v súlade so štatútom SRK
dňa 10. 6. 2019. Ukončenie hlasovania bolo určené na 12. 6. 2019 do 16,00 h.
Spôsob hlasovania: každý rektor/rektorka má jeden hlas.
Počty platné pre hlasovanie:
Počet všetkých členov SRK: 32
Minimálny požadovaný počet členov pre splnenie podmienky uznášaniaschopnosti: 17
Počet hlasov potrebných pre kladný výsledok hlasovania: 17 platných kladných vyjadrení
Návrh uznesenia:
„Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s postupom Centra pre vedecko-technické informácie SR
(„CVTI SR“), ktoré začalo opätovne posudzovať už verifikované výstupy publikačnej činnosti
zamestnancov verejných vysokých škôl evidované v CREPČ v kategóriách EPC - ABC, ABD vo vykazovacom
období 2013. Takýto postup vnímame ako retroaktívny a vzhľadom na dlhé obdobie, ktoré uplynulo od
evidencie za nekorektný voči samotným autorom a vysokým školám. Vzhľadom na to, že evidencia už
prešla v minulosti verifikačným procesom zo strany CVTI SR, je jedným z kritérií hodnotenia vysokých škôl,
akreditácie, ale aj kariérneho rastu zamestnancov, žiadame zastaviť proces znovuposudzovania.
Rovnaké stanovisko zaujímame k posúdeniam výstupov v CREPČ za ďalšie vykazovacie obdobie, ktoré
bolo avizované.
Odporúčame CVTI SR prijať postupy, ktoré by viedli k zjednodušeniu posúdenia výstupov publikačnej
činnosti následne po ukončení vykazovacieho obdobia.“
Hlasovanie bolo uzavreté: 12. 6. 2019 o 16,00 h.
Jeden člen predložil návrh odstrániť slovo „verejných“ v prvej vete, čím by sa uznesenie vzťahovalo na
všetky vysoké školy. Prezident SRK akceptoval návrh na odstránenie slova, ktorý bol v súlade s diskusiou
v predmetnej veci na 89. zasadnutí SRK 6. júna 2019 v Bratislave a ktorý nemení zámer uznesenia.
Záznam o hlasovaní:
Počet zaslaných vyjadrení: 28
Počet platných zaslaných vyjadrení: 28
Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0
Nevyjadrili sa: 4
Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu uznesenia: 0
Počet kladných hlasov k návrhu uznesenia: 28
Schválené uznesenie:
„Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s postupom Centra pre vedecko-technické informácie SR („CVTI
SR“), ktoré začalo opätovne posudzovať už verifikované výstupy publikačnej činnosti zamestnancov
vysokých škôl evidované v CREPČ v kategóriách EPC - ABC, ABD vo vykazovacom období 2013. Takýto
postup vnímame ako retroaktívny a vzhľadom na dlhé obdobie, ktoré uplynulo od evidencie za nekorektný
voči samotným autorom a vysokým školám. Vzhľadom na to, že evidencia už prešla v minulosti
verifikačným procesom zo strany CVTI SR, je jedným z kritérií hodnotenia vysokých škôl, akreditácie, ale aj
kariérneho rastu zamestnancov, žiadame zastaviť proces znovuposudzovania.
Rovnaké stanovisko zaujímame k posúdeniam výstupov v CREPČ za ďalšie vykazovacie obdobie, ktoré bolo
avizované.
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Odporúčame CVTI SR prijať postupy, ktoré by viedli k zjednodušeniu posúdenia výstupov publikačnej
činnosti následne po ukončení vykazovacieho obdobia.“
Zoznam hlasujúcich s ich vyjadreniami je archivovaný na sekretariáte ISRK.
V Bratislave 12. júna 2019
Platnosť korešpondenčného hlasovania potvrdzuje svojim podpisom:

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie
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