Zápisnica z 92. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie
konaného dňa 9. júla 2020 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. Klaudia Halászová, PhD.
• doc. Mária Heinzová, ArtD.
• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
• prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
• Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
• doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
• Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
• 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.
• Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
• prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.
• Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
• Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
• prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Ospravedlnení a neprítomní:
• doc. Samuel Abrahám, PhD.
• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD
• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
• doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD.
• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Hostia:
• Mgr. Branislav Gröhling
• doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
• Mgr. Art. Tomáš Kostelník
• Mgr. Ľuboš Dudík, PhD.
• Mgr. Jana Lysáková
• Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA., MSc., MBA., LL.M.
• MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH.
• Filip Šuran
• doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
• Ing. Pavel Ondek
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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, osobitne nového člena prof. MgA. Ing. Michala Murina, ArtD. z Akadémie
umení v Banskej Bystrici.
Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) a
informácií poskytnutých členmi má SRK k 9. júlu 2020 spolu 20 členov z verejných, 3 členov
zo štátnych a 8 členov zo súkromných vysokých škôl, t. j. 31 členov. Na začiatku zasadnutia
boli prítomní 17 rektori a rektorky verejných vysokých škôl, rektor a rektorka štátnych
vysokých škôl a 4 rektori a rektorka súkromných vysokých škôl, spolu boli na zasadnutí
prítomní 22 členovia SRK. SRK bola uznášaniaschopná počas celého zasadnutia.
Tri súkromné vysoké školy majú poverených rektorov, ktorí nie sú členmi SRK. Podľa štatútu
SRK v období, keď vysoká škola nemá vymenovaného rektora, nemá v SRK zastúpenie (čl. 3
ods. 4). Preto osoby poverené výkonom funkcie rektora sú pozývané na zasadnutia SRK ako
hostia. Na zasadnutí sa zúčastnil ako hosť Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc.,
DBA., MSc., MBA., LL.M. 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. 16
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 musia byť
prítomné aspoň 2/3 členov, t. j. 21 členov.
Uznesenie SRK je platné, ak sa zaň v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet všetkých
členov SRK, t. j. min. 16 členov. V prípade hlasovania o návrhu metodiky a 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. 16 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 92. zasadnutia SRK doc. Mgr. Bohunku
Koklesovú, PhD. a prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. a dal hlasovať o návrhu.
➢ Overovatelia zápisnice z 92. zasadnutia SRK boli schválení väčšinou hlasov.
(23 členov prítomných na zasadnutí hlasovalo: za - 22, proti - 0, zdržal sa - 1).
Prezident SRK navrhol za členov návrhovej komisie pre 92. zasadnutie SRK 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. Máriu Heinzovú, ArtD., doc. Ing. Vladimíra
Hiadlovského, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Juraja Sterna, PhD. a prof. JUDr. Mareka Števčeka,
PhD. Prítomní členovia SRK nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident SRK dal hlasovať o
zložení celej návrhovej komisie.
➢ Členovia návrhovej komisie pre 92. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne.
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K bodu 1 - Schválenie programu zasadnutia
Prezident SRK predložil upravený návrh programu 92. zasadnutia SRK a informoval
o dôvodoch, ktoré viedli prezídium SRK stiahnuť voľbu viceprezidentov SRK z programu.
Návrh programu:
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Informácia o zápisnici a uzneseniach z 91. zasadnutia SRK (4. decembra 2019 v Nitre)
3. Správa prezídia SRK za obdobie od 91. zasadnutia SRK
4. Diskusia s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR k legislatíve, financovaniu a
rozvoju vysokého školstva v aktuálnom volebnom období (predpokladaný začiatok o 10,00
h):
a. Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR z 30. apríla 2020 a aktuálne
úlohy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa významne
dotýkajú vysokých škôl (§ 107 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách);
b. Úprava legislatívneho prostredia v sektore vysokého školstva
c. Dopad mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu šírenia nákazy COVID-19 v
SR a prijatých obmedzení na vysoké školy vrátane ich hospodárenia;
d. Financovanie vysokého školstva a návrh metodiky rozpisu dotácie na verejné
vysoké školy v roku 2021
e. Príprava na zimný semester akademického roka 2020/21 a možné pokračovanie
mimoriadnej situácie;
f. Realizované a pripravované zmeny v EŠIF a ich dopad na vysoké školy;
g. Rozličné
5. Tlačová konferencia za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (Átrium Relax,
hlavná budova, o 12,30 h)
6. Spoločné rokovanie o aktuálnych otázkach vysokého školstva s predstaviteľmi ďalších
orgánov reprezentácie vysokých škôl a partnerských organizácií (vystúpenia hostí)
7. Zasadnutie Inštitútu SRK – samostatné zasadnutie pre členov ISRK
a. Voľby členov dozornej rady ISRK;
b. Schválenie členského príspevku v ISRK na rok 2020;
c. Rozličné
V úvode rokovania prezident SRK navrhol, aby rektor Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave („STU“) prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. informoval členov SRK o situácii na
Fakulte informácií a informačných technológií a o otvorenom liste jej zamestnancov.
Aktuálna problematika plagiátorstva bude prerokovaná v bode 3.
Prezident SRK ďalej informoval, že predmetom ďalšieho zasadnutia SRK bude agenda
zabezpečovania kvality za účasti predsedu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké
školstvo.
Rokovanie Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie („ISRK“) bude otvorené samostatne s
osobitnou zápisnicou.
Do diskusie k návrhu programu sa nikto neprihlásil. Nikto z prítomných nepredložil ani návrh
na doplnenie programu. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu programu ako celku.
➢ Návrh programu 92. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne.
Schválený program 92. zasadnutia SRK
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Informácia o zápisnici a uzneseniach z 91. zasadnutia SRK (4. decembra 2019 v Nitre)
3. Správa prezídia SRK za obdobie od 91. zasadnutia SRK
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4. Diskusia s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR k legislatíve, financovaniu a
rozvoju vysokého školstva v aktuálnom volebnom období (predpokladaný začiatok o 10,00
h):
a. Realizácia Programového vyhlásenia vlády SR z 30. apríla 2020 a aktuálne úlohy
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa významne dotýkajú
vysokých škôl (§ 107 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách);
b. Úprava legislatívneho prostredia v sektore vysokého školstva
c. Dopad mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu šírenia nákazy COVID-19 v SR
a prijatých obmedzení na vysoké školy vrátane ich hospodárenia;
d. Financovanie vysokého školstva a návrh metodiky rozpisu dotácie na verejné
vysoké školy v roku 2021
e. Príprava na zimný semester akademického roka 2020/21 a možné pokračovanie
mimoriadnej situácie;
f. Realizované a pripravované zmeny v EŠIF a ich dopad na vysoké školy;
g. Rozličné
5. Tlačová konferencia za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (Átrium
Relax, hlavná budova, o 12,30 h)
6. Spoločné rokovanie o aktuálnych otázkach vysokého školstva s predstaviteľmi ďalších
orgánov reprezentácie vysokých škôl a partnerských organizácií (vystúpenia hostí)
7. Zasadnutie Inštitútu SRK – samostatné zasadnutie pre členov ISRK
a. Voľby členov dozornej rady ISRK;
b. Schválenie členského príspevku v ISRK na rok 2020;
c. Rozličné
K bodu 2 - Informácia o zápisnici a uzneseniach z 91. zasadnutia SRK (4. decembra 2019
v Nitre)
Prezident SRK informoval o zápisnici z 91. zasadnutia SRK, ktoré sa konalo 4. decembra 2019
v Nitre. Zápisnica bola overená overovateľmi, vyjadrilo sa k nej prezídium SRK a následne
bola zverejnená na webovom sídle SRK. Informácia o plnení uznesení bola zverejnená na
intranete SRK v časti dokumentácia k zasadnutiu.
Do diskusie k bodu 2 sa nikto neprihlásil. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu zápisnice z 91.
zasadnutia SRK (4. decembra 2019 v Nitre).
➢ Zápisnica z 91. zasadnutia SRK (4. decembra 2019 v Nitre) bola schválená
jednomyseľne.
Uznesenie č. 1/92
Slovenská rektorská konferencia („SRK“)
a) schválila jednomyseľne zápisnicu z 91. zasadnutia SRK (4. decembra 2019 v
Nitre);
b) zobrala na vedomie informáciu o stave plnenia uznesení prijatých na 91. zasadnutí
SRK.
K bodu 3 - Správa prezídia SRK za obdobie od 91. zasadnutia SRK
Písomná informácia o činnosti prezídia SRK od 91. zasadnutia SRK bola zverejnená na
intranete SRK a predložená prítomným členom SRK. Nikto z prítomných na požiadavku
prezidenta SRK nepredložil výhradu k správe.
Rektor STU prof. Miroslav Fikar požiadal o slovo a informoval o Združení výskumných
a technicky orientovaných univerzít (“V7“).

4

Prezident SRK konštatoval, že SRK berie na vedomie správu prezídia SRK za obdobie od 91.
zasadnutia s doplnením informácie o Združení V7.
Uznesenie 2/91
SRK schválila jednomyseľne správu o činnosti prezídia SRK za obdobie od 91. zasadnutia
SRK, ktoré sa konalo 4. decembra 2019 v Nitre, vrátane informácie o aktivitách Združenia
výskumných a technicky orientovaných univerzít.
V rámci per rollam hlasovania o návrhoch uznesení z 92. zasadnutia SRK prof. Ing. Roman
Boča, DrSc. vyjadril striktný nesúhlas s dodatkom v znení "...vrátane informácie o aktivitách
Združenia výskumných a technicky orientovaných univerzít", nakoľko aktivity občianskeho
združenia nepatria do agendy prezídia SRK.
Prezident SRK informoval o rokovaní zástupcov Rady vysokých škôl („RVŠ“), Študentskej
rady vysokých škôl („ŠRVŠ“) a SRK dňa 30. júna 2020 a o ich spoločnom stanovisku,
týkajúcom sa akademickej integrity. Požiadal členov SRK o dodatočné schválenie stanoviska.
Prezident SRK otvoril diskusiu, ktorá sa týkala aj definovania plagiátorstva, či štylistickej
úpravy stanoviska.
V diskusii vystúpili: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.,
Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prof. PaedDr.
René Bílik, CSc., Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., doc. Mgr. Bohunka
Koklesová, PhD. a Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA., MSc., MBA.,
LL.M.
Prezident SRK dal hlasovať o modifikovanom návrhu ako stanovisku SRK, ktoré bude
upravené podľa diskusie členov SRK.
➢ Stanovisko k akademickej integrite bolo schválené väčšinou prítomných členov.
(23 členov prítomných na zasadnutí hlasovalo: za - 22, proti - 0, zdržal sa - 1).
Stanovisko SRK
Slovenská rektorská konferencia prijala na svojom 92. zasadnutí dňa 9. 7. 2020 vo
Zvolene stanovisko k akademickej integrite.
V kontexte napĺňania poslania vysokých škôl, ktoré, okrem iného a predovšetkým, zahŕňa
výchovu odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou
a spoločenskou zodpovednosťou, SRK odmieta vyjadrenia tých politických
predstaviteľov, ktorí sa snažia zľahčiť alebo ospravedlniť plagiátorské správanie a
naznačujú, že každý študent si rád skráti cestu k akademickému titulu. Získanie
akademického titulu má byť výsledkom systematického svedomitého štúdia za prísneho
dodržania pravidiel fungovania akademickej komunity, akademických slobôd a
akademických práv, vrátane náležitého citovania myšlienok a duševného vlastníctva
iných autorov. Cieľom vysokoškolského štúdia je nielen ukončiť všetky náležitosti v rámci
právnych noriem, ale zvládnuť to poctivo a eticky.
Verejnosť očakáva od politikov zodpovednosť za svoje konanie a vyššiu mieru akceptácie
kritiky.
SRK vyzýva samosprávne akademické orgány Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici,
aby ozrejmili medializované skutočnosti, zaujali k nim jasné stanovisko a vyvodili
dôsledky v rámci akademickej samosprávy. Zároveň apeluje na kompetentné orgány –
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskú akreditačnú agentúru pre
vysoké školstvo, aby prešetrili vzniknutú situáciu na danej vysokej škole a aby v rámci
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svojich kompetencií prijali systémové opatrenia pre zamedzenie vzniku takýchto
problémov v budúcnosti.
---Vložené 13. júla 2020 ---Návrh uznesenia č. 3/92 bol predložený v korešpondenčnom hlasovaní. Záznam č. 8/2020 o
korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Z 31 členov SRK sa v
korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo v určenom termíne 20 členov, ktorí hlasovali: za - 20,
proti - 0, zdržal sa - 0.
Uznesenie č. 3/92
SRK podporuje aplikáciu princípu zodpovednosti za kvalitu poskytovaného
vysokoškolského vzdelávania v súlade s novými štandardami zverejnenými Slovenskou
akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Cieľom nových procesov zabezpečovania
kvality je najmä zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, vrátane tých procesov,
ktoré majú podporovať akademickú integritu. V tejto súvislosti SRK prijalo samostatné
stanovisko.
---Koniec vloženia ---Prezident SRK požiadal rektora STU prof. Miroslava Fikara, aby informoval o situácii na
Fakulte informácií a informačných technológií („FIIT“). Prof. Miroslav Fikar stručne
oboznámil prítomných s dianím na fakulte, vrátane otvoreného listu niektorých zamestnancov,
ktorí avizovali svoj odchod z fakulty. Prezident SRK otvoril diskusiu. Niektorí členovia SRK
odporúčali využiť ďalšie právne možnosti na riešenie situácie. Zhodli sa, že dianie má
negatívny dopad na verejnú diskusiu o akademickej samospráve. Niektorí členovia SRK
navrhli vyjadriť podporu rektorovi a vedeniu STU, aby situáciu vyriešili v medziach
vysokoškolského zákona.
V diskusii vystúpili: prof. Ing. Roman Boča, RNDr., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Dr. h.
c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., prof. PaedDr. René Bílik, CSc. a Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf
Kropil, PhD.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu uznesenia k situácii na FIIT STU.
➢ Uznesenie k situácii na FIIT STU bolo schválené väčšinou prítomných členov.
(23 členov prítomných na zasadnutí hlasovalo: za - 22, proti - 0, zdržal sa - 1).
Uznesenie č. 4/92
SRK berie na vedomie informácie rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
k situácii na Fakulte informatiky a informačných technológií. SRK považuje vzniknutú
situáciu za vnútornú vec akademickej samosprávy vysokej školy s tým, že je potrebné ju
riešiť v rámci akademickej autonómie. SRK vyjadrila podporu rektorovi a vedeniu
univerzity v úsilí o riešenie vzniknutej situácie.
K bodu 4 - Diskusia s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR k legislatíve,
financovaniu a rozvoju vysokého školstva v aktuálnom volebnom období
Prezident SRK privítal na zasadnutí Mgr. Branislava Gröhlinga, ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR („minister školstva“), MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH.,
štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) a
ďalších zamestnancov ministerstva. Prezident SRK informoval hostí o doterajšom priebehu
zasadnutia SRK a požiadal ministra o príhovor k navrhovaným bodom diskusie.
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Minister školstva informoval o svojich doterajších krokoch vo funkcii, pozitívne zhodnotil
kroky rektorov vysokých škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia
COVID-19. Poďakoval sa za spoluprácu. Informoval o krokoch, ktoré boli podniknuté vo veci
kompenzácie výpadkov príjmov verejných vysokých škôl z dôvodu koronakrízy vyčíslených
podľa metodiky ministerstva. Požiadavky boli predložené ministrovi financií SR, ktorý ich
posudzuje a podnikne následné kroky. V súčasnosti sa na MŠVVaŠ SR pripravujú zámery
nového zákona o vysokých školách, o ktorých by chcel rokovať s rektormi. Návrh zákona by
mohol byť predložený partnerom v 1. alebo 2. kvartáli 2021. Súčasťou diskusie má byť aj
kompromis medzi právomocami a zodpovednosťou akademických orgánov. Novela
vysokoškolského zákona na odoberanie akademických titulov, ktorou bol poverený predsedom
vlády SR, bola zaslaná v rámci vnútorného pripomienkovania užšiemu okruhu partnerov. Po
ich vyjadrení a zapracovaní pripomienok bude predložená na medzirezortné pripomienkové
konanie. Minister upozornil, že hodnotenie kvality vysokých škôl je v rukách Slovenskej
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorá nedávno zverejnila štandardy. Minister
deklaroval záujem upraviť metodiku financovania vysokých škôl, ktorá by mohla byť
predkladaná na dvojročné obdobie. Metodika by mala reagovať aj na výsledky hodnotenia
tvorivej činnosti, o ktorej sa aktuálne diskutuje na ministerstve. Minister vyjadril záujem
o účasť na októbrovom, resp. novembrovom zasadnutí SRK, na ktorom by mohol predložiť
viaceré návrhy týkajúce sa fungovania akademickej komunity.
Prezident SRK v reakcii na vystúpenie ministra privítal informáciu o príprave nového
vysokoškolského zákona a vyjadril záujem SRK podieľať sa na príprave legislatívnych
zámerov. Požiadal ministra o doplnenie medializovaných informácií o novele vysokoškolského
zákona k odoberaniu akademických titulov.
Minister školstva doplnil, že návrh novely vysokoškolského zákona, ktorý má umožniť
odoberanie akademických titulov, má byť predložený na septembrovej schôdzi Národnej rady
SR („NR SR“). Návrh nebude retroaktívny, umožní odoberanie akademických titulov do
budúcnosti v časovom horizonte od troch do piatich rokov od ich udelenia. Zákon by mal
nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2021. Návrh vychádza z českého zákona a umožní
vysokým školách odoberať tituly, ktoré udelili.
Prezident SRK sa zaujímal o výšku vyčíslených dopadov mimoriadnej situácie na hospodárenie
vysokých škôl. Podľa predbežných informácií mali verejné vysoké školy deklarovať výpadky
na úrovni od 10 do 25 alebo až 30%. Tiež sa zaujímal o prípravu návrhu metodiky rozpisu
dotácií na verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu na rok 2021.
Minister školstva spresnil, že výdavky boli vyčíslené na úrovni 18 mil. eur plus ďalšie 4 mil.
eur. V tejto výške boli zaslané na Ministerstvo financií SR („MF SR“). Rokovania s MF SR
práve prebiehajú. Ministerstvo školstva má zámer vypracovať a prijať metodiku rozpisu dotácií
s dvojročnou platnosťou, pravdepodobne od roku 2022. V rámci aktuálneho rozpočtu neboli
ešte prevedené na verejné vysoké školy dotácie na podprogram Rozvoj vysokého školstva vo
vyčlenenej sume 11 969 835 €. Minister predpokladá ich zaslanie v auguste 2020.
Problematika čerpania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov
(„EŠIF“) zaujíma podľa prezidenta SRK členov SRK, ktorí dlhodobo upozorňujú na nízke
čerpanie, ale aj problémy s tým spojené vrátane korekcií.
Minister školstva označil rokovania vo vláde SR ohľadne EŠIF za náročné. Podpredsedníčka
vlády SR Veronika Remišová žiadala kompetencie na celú agendu; MŠVVaŠ SR sa podarilo
ponechať si výzvy na dlhodobý strategický výskum („DSV“). V septembri 2020 by sa malo
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prejaviť výraznejšie navýšenie kontrahovania. Požiadavka niektorých vysokých škôl na
fázovanie bola zamietnutá na úrade podpredsedníčky vlády SR. Korekcie označil minister za
problém príslušných vysokých škôl. Štátny tajomník doplnil, že ďalšie finančné prostriedky
budú mať vysoké školy k dispozícii v rámci nového programového obdobia 2021-27 a nového
rámcového programu Európskej únie, ako aj programu Next Generation EU.
Prezident SRK sa poďakoval hosťom z ministerstva za vstup do diskusie a otvoril diskusiu
členov SRK. Diskusia členov SRK s ministrom sa týkala nového vysokoškolského zákona,
akademických slobôd a samosprávy, kompetencie a zodpovednosti akademických orgánov
a rôznorodosti poslania univerzít. Diskutovalo sa o modeli financovania vysokých škôl
podporujúcom kvalitu širokého spektra činností vykonávaných vysokými školami,
periodickom hodnotení výskumných, umeleckých a ďalších tvorivých činností vysokých škôl
podľa § 88a súčasného vysokoškolského zákona, postavení a kategorizácii vysokých škôl ako
aj racionalizácii siete vysokých škôl, internacionalizácii, postavení orgánov reprezentácie
vysokých škôl, združovaní vysokých škôl, zakladaní konzorcií, klastrov a platforiem, ako aj
o spoplatnení štúdia. Prítomní hovorili aj o potrebe výraznejšej podpory excelentnosti
a interdisciplinarity výskumu a žiadali flexibilné vysokoškolské prostredie. Predstavitelia
ministerstva potvrdili, že v súvislosti s ochorením na COVID-19 pripravujú manuál pre rezort
školstva k začiatku nového akad. roka.
V diskusii vystúpili: prof. PaedDr. René Bílik, CSc., Mgr. Branislav Gröhling, Dr. h. c. prof.
Ing. Rudolf Kropil, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prof. Ing. Roman Boča,
DrSc., MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., Dr. h.
c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. JUDr. Marek Števček,
PhD., doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof.
Ing. Miroslav Fikar, DrSc., doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.,
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., Dr. h. c. doc.
PaedDr. Marek Storoška, PhD.
Prezident SRK sa poďakoval predstaviteľom ministerstva za účasť na zasadnutí a členom SRK
za diskusiu, ktorá ukázala pluralitu názorov v sektore. Potvrdil, že o témach, ktoré boli otvorené
členmi SRK, prebehne vnútorná diskusia na ďalšom zasadnutí. Následne prerušil zasadnutie
a pozval prítomných na pracovný obed a s ministrom školstva sa zúčastnil na tlačovej
konferencii (bod 5 programu).
Rokovanie SRK pokračovalo po obedňajšej prestávke. Zo zasadnutia odišli prof. Ing. Roman
Boča, DrSc. a Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., počet členov SRK sa znížil na 21.
K bodu 6 - Spoločné rokovanie o aktuálnych otázkach vysokého školstva s predstaviteľmi
ďalších orgánov reprezentácie vysokých škôl a partnerských organizácií (vystúpenia
hostí)
Prezident SRK privítal na zasadnutí ďalších pozvaných hostí: doc. RNDr. Martina Putalu, PhD.,
predsedu RVŠ, Filipa Šurana, predsedu ŠRVŠ, Ing. Pavla Ondeka, predsedu Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku („OZPŠaV“) a doc. Ing. Miroslava Habána, PhD.,
podpredsedu OZPŠaV. Prezident SRK sumarizoval doterajšiu diskusiu a požiadal hostí o ich
úvodné vystúpenia.
Predseda RVŠ vyzdvihol úzku komunikáciu všetkých troch orgánov reprezentácie vysokých
škôl, ktorých predsedovia naposledy prijali spoločné stanovisko odmietajúce plagiátorstvo (1.
júla 2020). Uvítal snahu ministerstva o legislatívne riešenie problémov spojených
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s akademickou integritou. Informoval o stanovisku RVŠ k situácii na FIIT STU, ktoré
podporuje vnútorné riešenia.
Predseda ŠRVŠ potvrdil, že doterajšia spolupráca orgánov reprezentácie vysokých škôl je
dobrá. Aktuálne sa ŠRVŠ venuje sociálnemu zabezpečeniu študentov a bude prezentovať
výstupy svojho prieskumu.
Predseda OZPŠaV upriamil pozornosť prítomných na Deklaráciu 2020 OZPŠaV na Slovensku
a partnerských organizácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a
úrovne vzdelávania a vedy v SR. Podpredseda zväzu informoval o záveroch prieskumu
zameraného na dopad pandémie COVID-19 na verejných vysokých školách a v priamo
riadených organizáciách.
Prezident SRK poďakoval hosťom za vystúpenia. Následne sa poďakoval ministrovi školstva
za účasť na zasadnutí a vyhlásil krátku prestávku v rokovaní. Rokovanie pokračovalo bodom
č. 7 Zasadnutie Inštitútu SRK, z ktorého bude vyhotovená samostatná zápisnica.
---Vložené 13. júla 2020 ---Návrh uznesenia č. 5/92 bol predložený v korešpondenčnom hlasovaní. Záznam č. 8/2020 o
korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Z 31 členov SRK sa v
korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo v určenom termíne 20 členov, ktorí hlasovali: za - 20,
proti - 0, zdržal sa - 0.
Uznesenie č. 5/92
SRK zobrala na vedomie informácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Branislava Gröhlinga o realizácii Programového vyhlásenia vlády SR z 30. apríla 2020,
aktuálnych úlohách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a úpravách
legislatívneho prostredia vysokoškolského sektora.
SRK informovala ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o dopade mimoriadnej
situácie vyhlásenej z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 v SR a prijatých opatrení na
zabezpečenie činností vysokých škôl.
SRK žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o súčinnosť a metodickú pomoc
pri riešení potenciálnych organizačných problémov spojených so začiatkom nového
akademického roka 2020/2021.
Návrh uznesenia č. 6/92 bol predložený v korešpondenčnom hlasovaní. Záznam č. 8/2020 o
korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Z 31 členov SRK sa v
korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo v určenom termíne 20 členov, ktorí hlasovali: za - 19,
proti - 0, zdržal sa - 1.
Uznesenie č. 6/92
SRK víta aktivitu MŠVVaŠ SR predložiť návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021 v dostatočnom časovom predstihu.
SRK dlhodobo žiada každoročne zvyšovať financovanie verejných vysokých škôl z
verejných zdrojov o 60 mil. € (okrem sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd)
tak, aby bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na
verejných vysokých školách.
Návrh uznesenia č. 7/92 bol predložený v korešpondenčnom hlasovaní. Záznam č. 8/2020 o
korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Z 31 členov SRK sa v
korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo v určenom termíne 20 členov, ktorí hlasovali: za - 20,
proti - 0, zdržal sa - 0.
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Uznesenie č. 7/92
SRK opätovne konštatovala, že nízke čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných
fondov (EŠIF) v aktuálnom programovom období, ktoré predstavuje významný
mimorozpočtový zdroj financovania, má negatívny dopad na hospodárenie univerzít a
udržateľnosť novovybudovanej výskumnej infraštruktúry.
---Koniec vloženia ---Prezident SRK informoval, že zatiaľ nebol určený termín nasledujúceho 93. zasadnutia SRK.
Prezídium SRK predpokladá, že by sa mohlo konať v 1. polovici septembra 2020. Sekretariát
vyzve členov v priebehu nasledujúceho týždňa, aby indikovali vyhovujúce termíny z návrhov
prezídia SRK.
Na záver zasadnutia sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Vo Zvolene 9. júla 2020
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová

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

Overil: ..........................................................
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.

Overil: ..........................................................
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
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Príloha č. 1
Uznesenia prijaté na 92. zasadnutí SRK 9. júla 2020 vo Zvolene
Uznesenie č. 1/92
Slovenská rektorská konferencia („SRK“)
a) schválila jednomyseľne zápisnicu z 91. zasadnutia SRK (4. decembra 2019 v Nitre);
b) zobrala na vedomie informáciu o stave plnenia uznesení prijatých na 91. zasadnutí SRK.
Uznesenie č. 2/92
SRK schválila jednomyseľne správu o činnosti prezídia SRK za obdobie od 91. zasadnutia
SRK, ktoré sa konalo 4. decembra 2019 v Nitre, vrátane informácie o aktivitách Združenia
výskumných a technicky orientovaných univerzít.
Uznesenie č. 3/92
SRK podporuje aplikáciu princípu zodpovednosti za kvalitu poskytovaného vysokoškolského
vzdelávania v súlade s novými štandardami zverejnenými Slovenskou akreditačnou agentúrou
pre vysoké školstvo. Cieľom nových procesov zabezpečovania kvality je najmä zvyšovanie
kvality vysokoškolského vzdelávania, vrátane tých procesov, ktoré majú podporovať
akademickú integritu. V tejto súvislosti SRK prijalo samostatné stanovisko.
Uznesenie č. 4/92
SRK berie na vedomie informácie rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave k
situácii na Fakulte informatiky a informačných technológií. SRK považuje vzniknutú situáciu
za vnútornú vec akademickej samosprávy vysokej školy s tým, že je potrebné ju riešiť v rámci
akademickej autonómie. SRK vyjadrila podporu rektorovi a vedeniu univerzity v úsilí o riešenie
vzniknutej situácie.
Uznesenie č. 5/92
SRK zobrala na vedomie informácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava
Gröhlinga o realizácii Programového vyhlásenia vlády SR z 30. apríla 2020, aktuálnych
úlohách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a úpravách legislatívneho prostredia
vysokoškolského sektora.
SRK informovala ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o dopade mimoriadnej situácie
vyhlásenej z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 v SR a prijatých opatrení na zabezpečenie
činností vysokých škôl.
SRK žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o súčinnosť a metodickú pomoc pri
riešení potenciálnych organizačných problémov spojených so začiatkom nového akademického
roka 2020/2021.
Uznesenie č. 6/92
SRK víta aktivitu MŠVVaŠ SR predložiť návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na rok 2021 v dostatočnom časovom predstihu.
SRK dlhodobo žiada každoročne zvyšovať financovanie verejných vysokých škôl z verejných
zdrojov o 60 mil. € (okrem sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola
zabezpečená úroveň kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na verejných vysokých
školách.
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Uznesenie č. 7/92
SRK opätovne konštatovala, že nízke čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných
fondov (EŠIF) v aktuálnom programovom období, ktoré predstavuje významný
mimorozpočtový zdroj financovania, má negatívny dopad na hospodárenie univerzít
a udržateľnosť novovybudovanej výskumnej infraštruktúry.
Vo Zvolene 9. 7. 2020

Za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident
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Príloha č. 2
Stanovisko SRK
Slovenská rektorská konferencia prijala na svojom 92. zasadnutí dňa 9. 7. 2020 vo Zvolene
stanovisko k akademickej integrite.
V kontexte napĺňania poslania vysokých škôl, ktoré, okrem iného a predovšetkým, zahŕňa
výchovu odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou
a spoločenskou zodpovednosťou, SRK odmieta vyjadrenia tých politických predstaviteľov,
ktorí sa snažia zľahčiť alebo ospravedlniť plagiátorské správanie a naznačujú, že každý študent
si rád skráti cestu k akademickému titulu. Získanie akademického titulu má byť výsledkom
systematického svedomitého štúdia za prísneho dodržania pravidiel fungovania akademickej
komunity, akademických slobôd a akademických práv, vrátane náležitého citovania myšlienok
a duševného vlastníctva iných autorov. Cieľom vysokoškolského štúdia je nielen ukončiť
všetky náležitosti v rámci právnych noriem, ale zvládnuť to poctivo a eticky.
Verejnosť očakáva od politikov zodpovednosť za svoje konanie a vyššiu mieru akceptácie
kritiky.
SRK vyzýva samosprávne akademické orgány Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, aby
ozrejmili medializované skutočnosti, zaujali k nim jasné stanovisko a vyvodili dôsledky
v rámci akademickej samosprávy. Zároveň apeluje na kompetentné orgány – Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo,
aby prešetrili vzniknutú situáciu na danej vysokej škole a aby v rámci svojich kompetencií
prijali systémové opatrenia pre zamedzenie vzniku takýchto problémov v budúcnosti.
Vo Zvolene 9. 7. 2020

Za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident
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Príloha č. 3
Záznam č. 8/2020 o výsledku korešpondenčného hlasovania SRK o
návrhu uznesení z 92. zasadnutia SRK 9. júla 2020 vo Zvolene
Žiadosť o korešpondenčné hlasovanie o návrhu uznesení bola odoslaná členom SRK
elektronickou poštou v súlade so štatútom SRK dňa 10. júla 2020. Ukončenie hlasovania bolo
určené na 13. júla 2020 do 12,00 h.
Spôsob hlasovania: každý rektor verejnej, štátnej a súkromnej vysokej školy má jeden hlas.
SRK má k 13. júlu 2020 spolu 31 členov s hlasovacím právom.
Počty platné pre hlasovanie:
Počet všetkých členov SRK: 31
Počet všetkých členov SRK s hlasovacím právom: 31
Minimálny požadovaný počet členov pre splnenie podmienky uznášaniaschopnosti: 16
Počet hlasov potrebných pre kladný výsledok hlasovania: 16 platných kladných vyjadrení
Znenie návrhov uznesení z 92. zasadnutia SRK 9. júla 2020 vo Zvolene:
Návrh uznesenia č. 3/92
SRK podporuje aplikáciu princípu zodpovednosti za kvalitu poskytovaného vysokoškolského
vzdelávania v súlade s novými štandardami zverejnenými Slovenskou akreditačnou agentúrou
pre vysoké školstvo. Cieľom nových procesov zabezpečovania kvality je najmä zvyšovanie
kvality vysokoškolského vzdelávania, vrátane tých procesov, ktoré majú podporovať
akademickú integritu. V tejto súvislosti SRK prijalo samostatné stanovisko.
Návrh uznesenia č. 5/92
SRK zobrala na vedomie informácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava
Gröhlinga o realizácii Programového vyhlásenia vlády SR z 30. apríla 2020, aktuálnych
úlohách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a úpravách legislatívneho prostredia
vysokoškolského sektora.
SRK informovala ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o dopade mimoriadnej situácie
vyhlásenej z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 v SR a prijatých opatrení na zabezpečenie
činností vysokých škôl.
SRK žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o súčinnosť a metodickú pomoc pri
riešení potenciálnych organizačných problémov spojených so začiatkom nového akademického
roka 2020/2021.
Návrh uznesenia č. 6/92
SRK víta aktivitu MŠVVaŠ SR predložiť návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na rok 2021 v dostatočnom časovom predstihu.
SRK dlhodobo žiada každoročne zvyšovať financovanie verejných vysokých škôl z verejných
zdrojov o 60 mil. € (okrem sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola
zabezpečená úroveň kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na verejných vysokých
školách.
Návrh uznesenia č. 7/92
SRK opätovne konštatovala, že nízke čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov
(EŠIF) v aktuálnom programovom období, ktoré predstavuje významný mimorozpočtový zdroj
financovania, má negatívny dopad na hospodárenie univerzít a udržateľnosť novovybudovanej
výskumnej infraštruktúry.
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Znenie hlasovania:
Meno a priezvisko
hlasovanie o
návrhu uznesenia č. 3/92
návrhu uznesenia č. 5/92
návrhu uznesenia č. 6/92
návrhu uznesenia č. 7/92

Možnosti hlasovania:
Za, Proti alebo Zdržal(a) sa
Za, Proti alebo Zdržal(a) sa
Za, Proti alebo Zdržal(a) sa
Za, Proti alebo Zdržal(a) sa

Hlasovanie bolo uzavreté: 13. júla 2020 o 12,00 h.
Záznam o hlasovaní:
Počet zaslaných vyjadrení: 20 (po termíne 24)
Počet platných zaslaných vyjadrení: 20 (po termíne 24)
Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0
Nevyjadrili sa: 11 (po termíne 7)
Návrh uznesenia č. 3/92
Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu uznesenia: 0
Počet kladných hlasov k návrhu uznesenia: 20 (po termíne 24)
Návrh uznesenia č. 5/92
Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu uznesenia: 0
Počet kladných hlasov k návrhu uznesenia: 20 (po termíne 24)
Návrh uznesenia č. 6/92
Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu uznesenia: 1
Počet kladných hlasov k návrhu uznesenia: 19 (po termíne 23)
Návrh uznesenia č. 7/92
Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0
Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu uznesenia: 0
Počet kladných hlasov k návrhu uznesenia: 20 (po termíne 24)
Záver/uznesenie
Slovenská rektorská konferencia schválila v korešpondenčnom hlasovaní návrh uznesení
č. 3/92, č. 5/92, č. 6/92 a č. 7/92.
Schválené znenie uznesení:
Uznesenie č. 3/92
SRK podporuje aplikáciu princípu zodpovednosti za kvalitu poskytovaného vysokoškolského
vzdelávania v súlade s novými štandardami zverejnenými Slovenskou akreditačnou
agentúrou pre vysoké školstvo. Cieľom nových procesov zabezpečovania kvality je najmä
zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, vrátane tých procesov, ktoré majú
podporovať akademickú integritu. V tejto súvislosti SRK prijalo samostatné stanovisko.
Uznesenie č. 5/92
SRK zobrala na vedomie informácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Branislava Gröhlinga o realizácii Programového vyhlásenia vlády SR z 30. apríla 2020,
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aktuálnych úlohách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a úpravách
legislatívneho prostredia vysokoškolského sektora.
SRK informovala ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o dopade mimoriadnej
situácie vyhlásenej z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 v SR a prijatých opatrení na
zabezpečenie činností vysokých škôl.
SRK žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o súčinnosť a metodickú pomoc pri
riešení potenciálnych organizačných problémov spojených so začiatkom nového
akademického roka 2020/2021.
Uznesenie č. 6/92
SRK víta aktivitu MŠVVaŠ SR predložiť návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na rok 2021 v dostatočnom časovom predstihu.
SRK dlhodobo žiada každoročne zvyšovať financovanie verejných vysokých škôl z verejných
zdrojov o 60 mil. € (okrem sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola
zabezpečená úroveň kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na verejných vysokých
školách.
Uznesenie č. 7/92
SRK opätovne konštatovala, že nízke čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných
fondov (EŠIF) v aktuálnom programovom období, ktoré predstavuje významný
mimorozpočtový zdroj financovania, má negatívny dopad na hospodárenie univerzít a
udržateľnosť novovybudovanej výskumnej infraštruktúry.
Zoznam hlasujúcich s ich vyjadreniami je archivovaný na sekretariáte ISRK.
V Bratislave 14. júla 2020
Platnosť korešpondenčného hlasovania potvrdzuje svojim podpisom:

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