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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 privítal ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR Mgr. Branislava Gröhlinga („minister školstva“), štátneho tajomníka
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) MUDr. RNDr. Ľudovíta
Paulisa, PhD. MPH. a ďalších hostí z ministerstva. Prezident SRK tiež privítal predsedu
výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo („SAAVŠ“) Prof. h. c.
prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. a podpredsedu výkonnej rady agentúry prof. RNDr.
René Matloviča, PhD., predsedu Rady vysokých škôl („RVŠ“) doc. RNDr. Martina Putalu,
PhD., predsedu Študentskej rady vysokých škôl („ŠRVŠ“) Bc. Filipa Šurana a predsedníčku
Asociácie doktorandov Slovenska („ADS“) Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD. Prezident privítal
prítomných členov SRK. Následne odovzdal slovo doc. Ing. Vladimírovi Hiadlovskému, PhD.,
rektorovi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý hostí a členov SRK privítal na
akademickej pôde univerzity.
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Na žiadosť ministra školstva a jeho pracovný program prezident SRK navrhol operatívnu
zmenu programu zasadnutia, aby začal bodom 2. Prítomní aklamačne súhlasili s návrhom.
K bodu 2) Diskusia s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom
Gröhlingom o aktuálnom dianí vo vysokoškolskom sektore
a. Aktuálna výučba na vysokých školách s ohľadom na vývoj pandemickej
situácie spôsobenej COVID-19
Prezident SRK na úvod diskusie s ministrom školstva a štátnym tajomníkom o aktuálnej
situácii na vysokých školách vykonal prieskum medzi prítomnými rektorkami a rektormi,
podľa ktorého ku dňu zasadnutia prešlo na dištančnú (online) metódu vzdelávania 6 vysokých
škôl, kombinovanou metódou sa vyučuje na 14 vysokých školách a prezenčne na 4. Na 5
vysokých školách sú zatvorené internáty sčasti alebo úplne a na 19 vysokých školách sú
internáty otvorené. Prezident SRK konštatoval, že vysoké školy pristupujú k prechodu na
kombinovanú alebo dištančnú metódu štúdia individuálne v závislosti od rozdielneho priebehu
pandémie v jednotlivých regiónoch, ako aj rozdielneho obsahu a podmienok samotného štúdia.
Minister školstva Branislav Gröhling informoval, že ministerstvo pozorne sleduje situáciu na
vysokých školách a je v úzkom kontakte s prezidentom SRK. Očakáva kumulatívny rast
nakazených na COVID-19 v priebehu nasledujúceho týždňa, potom by malo dôjsť
k zlepšovaniu epidemickej situácie. Poďakoval sa rektorkám a rektorom za korektnú
spoluprácu v tomto náročnom období.
b. Financovanie vysokých škôl v roku 2021
Minister školstva informoval prítomných o návrhu budúcoročného rozpočtu pre verejné vysoké
školy, ktorý má byť znížený oproti roku 2020 o 18,2 mil. eur. V roku 2022 Ministerstvo financií
SR („MF SR“) navrhuje zníženie o 45,3 mil. eur a v roku 2023 o 72 mil. eur oproti roku 2020.
Zníženie súvisí s požiadavkou vlády SR výrazne skvalitniť vysokoškolské prostredie. Minister
školstva uviedol, že v roku 2021 nebudú valorizované platy v celej verejnej správe vrátane
školstva. K dátumu zasadnutia neboli SRK zo strany MŠVVaŠ SR písomne predložené ani
návrh metodiky a ani návrh rozpisu dotácie verejným vysokým školám na rok 2021. Minister
prisľúbil predstaviť návrhy vrátane rozpisu dotácie dňa 26. októbra 2020. Na zasadnutí SRK
prezentoval princípy navrhovaných zmien financovania vysokého školstva na rok 2021.
MŠVVaŠ SR plánuje upraviť dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov,
dotáciu na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť a dotáciu na rozvoj vysokých škôl.
Dotácia na sociálnu podporu študentov nebude upravovaná. V rámci dotácie na študijné
programy ministerstvo plánuje zaviesť koeficient intenzity tvorivej činnosti, ktorý bude
zohľadňovať výskum, publikačnú a tvorivú činnosť zamestnancov vysokých škôl. Plánuje tiež
zvýšiť mieru zohľadňovania koeficientu uplatnenia absolventov a chce sa zamerať na
programy, ktorých absolventi sa uplatnia na trhu práce. Zámerom ministra školstva je cielená
podpora vysokých škôl, ktoré tvoria kvalitný výskum a publikujú, ako aj študijných programov
s uplatniteľnými absolventmi v praxi. V rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú
činnosť chce ministerstvo adresnejšie podporiť kvalitný výskum, vývoj, grantové projekty,
umeleckú a tvorivú činnosť. V rámci dotácie na rozvoj chce podporiť účasť slovenských
univerzít v iniciatíve Európske univerzity, rozvíjať simulačné a „co-workingové“ centrá za
účelom zlepšovania praktických zručností študentov, podporné služby pre študentov (kariérne,
poradenské, psychologické a iné) a kombinované vzdelávanie predmetov a kurzov so
zameraním na umelú inteligenciu a kybernetiku ako súčasť európskeho Akčného plánu
digitálnej transformácie. Ministerstvo navrhuje podporiť aj prípravu štandardov pre realizáciu
virtuálnej mobility/dištančného vzdelávania, ktorých výstupmi budú aj odporúčania a štandardy
pre ministerstvo, vysoké školy a vysokoškolských učiteľov. Ďalej chce podporiť prípravu
vnútorných systémov zabezpečovania kvality a získanie značky „Human Resources Strategy
for Researchers“ („HRS4R“) vysokými školami. Dodal, že na rozvojové projekty v roku 2020,
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pre ktoré je 11 mil. eur. stále v rozpočte ministerstva, bude vysokým školám rozdelených len 5
mil. eur. Požiadal rektorky a rektorov, aby do 16. októbra 2020 zaslali na ministerstvo svoje
vyjadrenia k navrhovaným zmenám financovania vysokých škôl.
Minister osobitne zdôraznil návrh na integráciu, resp. zlučovanie vysokých škôl na Slovensku
s cieľom posilniť ich medzinárodné postavenie. Návrh na integráciu vysokých škôl predložil
podľa svojich slov v mene vlády SR. Požiadal akademickú obec, aby diskutovala o iniciatíve,
pričom prisľúbil integrujúcim sa vysokým školám finančnú podporu a úpravu podmienok
v legislatíve. Jedným z dôvodov má byť aj postoj Európskej komisie, ktorá je ochotná
investovať prostriedky z fondu obnovy len do veľkých projektov/vysokých škôl. Z toho
vyplýva aj časový rámec plánu integrácie, ktorý by mal začať v apríli 2021, pričom v roku 2022
by malo byť zazmluvnených 70 % prostriedkov. Minister by uvítal, keby proces integrácie
vzišiel zdola od samotných vysokých škôl a ministerstvo v ňom figurovalo ako partner procesu.
Prezident SRK otvoril diskusiu s ministrom školstva.
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Mgr. Branislav Gröhling, prof.
Ing. Roman Boča, DrSc., prof. PaedDr. René Bílik, CSc., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., doc.
Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prof. JUDr. Marek
Števček, PhD.
Prezident SRK Kropil zdôraznil, že návrh na integráciu, ako aj plánované zmeny vo
financovaní, musia rektori prerokovať vo svojej akademickej obci. Rektor Boča upozornil, že
integrácia univerzít je náročný a dlhodobý proces s mnohými aktérmi, do ktorého vstupujú aj
ďalšie aspekty. Kľúčový bude v tomto procese postoj univerzitných senátov. Minister doplnil,
že vyjadrenia vysokých škôl očakáva v priebehu nasledujúcich týždňov/mesiacov. Ministerstvo
plánuje v roku 2021 prijať legislatívne úpravy, ktoré by uľahčili integráciu, buď v novom
zákone o vysokých školách alebo novelizáciou súčasného zákona. V rámci plánu obnovy
Európska komisia vyčlenila pre SR 7,5 miliárd eur. Návrh „Národného integrovaného
reformného plánu“ predpokladá investície do školstva na úrovni 3,4 miliárd eur a do výskumu,
vývoja a inovácií na úrovni 1,2 miliárd eur. Jedná sa o veľké finančné prostriedky, ktoré sa ešte
môžu v priebehu negociácií znížiť. Rektor Bílik poukázal na nesúlad iniciatívy integrácie so
začínajúcim procesom posudzovania súladu vnútorných systémov zabezpečovania kvality na
vysokých školách a procesom akreditácie študijných programov a habilitačných
a inauguračných konaní. Ako vhodnejšie považuje uvažovať o integrácii až po ukončení
procesu a zverejnení jeho výsledkov. Upozornil tiež na existenciu právnych prekážok, ako sú
zmluvne vzťahy neprenosné na nové subjekty. Doplnil, že aktuálna vysokoškolská legislatíva
zaviedla možnosť zakladať konzorciá vysokých škôl ako záujmových združení právnických
osôb, ktoré má tiež právnu spôsobilosť. Uvítal by finančnú podporu týchto subjektov. Prezident
SRK Kropil podporil názor na racionálnu integráciu formou konzorcií. Rektor Sovák
informoval o zámere užšej integrácie Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity
v Košiciach a ústavmi Slovenskej akadémie vied („SAV“), ktorej výsledkom by mali byť dve
univerzitné centrá v Bratislave a v Košiciach. Rektor Hiadlovský sa zaujímal na akej úrovni by
integrácia vysokých škôl mala prebiehať, t. j. či na regionálnej alebo odborovej. Minister
zopakoval, že podporuje spájanie zdola a teda má ísť o rozhodnutie samotných vysokých škôl.
Rektor Kmeť zdôraznil aspekt internacionalizácie a kvality vo vzdelávaní a výskumnej a ďalšej
tvorivej činnosti každej vysokej školy. Deklaroval pripravenosť univerzít v Bratislave
a v Košiciach na proces kumulácie personálnych a infraštruktúrnych kapacít pre zvýšenie
medzinárodnej prestíže slovenskej vedy a zatraktívnenia vzdelávacieho prostredia. Rektor
Števček uviedol, že už v súčasnosti existujú právne nástroje na spájanie vysokých škôl.
Zlučovanie alebo splynutie označil za rozdielne právne postupy. Privítal iniciatívu ministra,
bude však potrebné ju adekvátne komunikovať jednotlivým aktérom a najmä akademickým
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senátom. Rektor Boča sa vyjadril k návrhu financovania doktorandov zo štátneho rozpočtu
a odporučil MŠVVaŠ SR zmapovať, či navrhované financovanie pokrýva skutočné náklady
vysokých škôl. Požiadal tiež vyčleniť prostriedky na refundáciu aspoň časti nákladov
vynaložených na publikovanie formou otvoreného prístupu.
Rokovanie pokračovalo vystúpením štátneho tajomníka, ktorý reagoval na Priority SRK na
obdobie rokov 2020 – 2024. Informoval o doterajších krokoch MŠVVaŠ SR na podporu
internacionalizácie vysokoškolského prostredia, ale aj systematického riešenia poplatkov za
publikovanie vedeckých príspevkov formou otvoreného prístupu, financovanie projektov, ktoré
získali „Seal of excellence“ a splnili kvalitatívne kritériá, ale neboli financované z európskeho
programu Horizont 2020. Tieto projekty by mali byť financované z národných zdrojov cez
Agentúru na podporu výskumu a vývoja („APVV“). Následne prezentoval návrh
výkonnostných zmlúv, ktorých cieľom majú byť kvalitatívne zmeny. Zmluvy sa zamerajú na
zvýšenie kvality a úspechu študentov (indikátory: napr. miera ukončenia Bc. štúdia, predčasné
ukončenie štúdia v 1. ročníku, podiel prvákov meniacich študijný program, skóre spokojnosti
študentov, počet študentov v programoch s nadštandardnými nárokmi), zvýšenie diferenciácie
a profilácie (napr. uvedenie nových študijných programov a ukončenie starých, založenie
výskumných centier či uzatvorenie partnerstiev s lokálnymi podnikmi) a posilňovanie
spoločenského úžitku vysokej školy (komercionalizácia výskumu, podpora podnikania a
prenosu vedomostí). Výkonnostné zmluvy budú dobrovoľné pre verejné a súkromné vysoké
školy, prvé audity odborníkov by mali začať v novembri 2020. Zmluvy budú dvojročné a majú
plniť motivačnú funkciu. MF SR navrhuje v Národnom integrovanom reformnom pláne celkový
objem financií na výkonnostné zmluvy pre roky 2021 až 2024 na úrovni 172 mil. eur ročne.
Prezident SRK následne odovzdal slovo predsedovi výkonnej rady SAAVŠ Redhammerovi,
ktorý informoval o potrebe urýchlene vykonať revíziu poslania vysokých škôl a audity ponuky
študijných programov. Vysoké školy musia zosúladiť ponúkané študijné programy s novými
akreditačnými štandardami, v opačnom prípade ich musia zrušiť. Vnútorný audit musí
prebehnúť čo najskôr, pretože o akreditácie nových študijných programov v odboroch, v
ktorých vysoká škola pôsobí, môže požiadať len do konca roka 2020. Transformáciu študijných
programov prostredníctvom ich úprav, zrušenia alebo akreditácie nových študijných programov
musia vysoké školy stihnúť do dvoch rokov od účinnosti nových štandardov (t. j. 31. augusta
2022). Medzi nové požiadavky na študijné programy patrí aj stanovenie kvalifikácie, ktorú
študent úspešným absolvovaním štúdia získa. Vysoké školy budú musieť verejne uviesť, aké
povolania budú môcť ich študenti vykonávať po ukončení konkrétneho štúdia. Upozornil na
možnosť odborných konzultácií so zamestnancami SAAVŠ. Agentúra už spustila svoj
informačný systém, cez ktorý je potrebné podávať žiadosti. Opätovne zdôraznil potrebu
formulácie zadaní záverečných prác, ktoré majú byť orientované na problémy v súlade
s Kvalifikačným rámcom pre Európsky priestor vysokého školstva. Prezident SRK následne
otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil. Prezident SRK sa poďakoval ministrovi školstva
a ďalším hosťom, ktorí odišli zo zasadnutia a vyhlásil prestávku.
Po prestávke prezident SRK navrhol operatívnu úpravu programu zasadnutia a otvorenie bodu
Prezentácia Digital Science a Dimensions Analytics. Návrh aklamačne podporili všetci
prítomní členovia SRK.
K bodu 3) Prezentácia Digital Science a Dimensions Analytics
Prezident SRK privítal na zasadnutí PaedDr. Pavla Baťalíka, ktorý predstavil digitálne nástroje
integrujúce vedecké dáta Dimensions Analytics, ktorý v rámci Digital Science patrí do portfólia
koncernu Holzbrick.
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Po ukončení bodu 3 prezident SRK rekapituloval účasť na zasadnutí. Podľa webového sídla
ministerstva školstva a informácií poskytnutých členmi má SRK k 6. októbru 2020 spolu 20
členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 8 členov zo súkromných vysokých škôl, t. j. 31
členov. Na zasadnutí boli prítomní všetci rektori a rektorky verejných a štátnych vysokých škôl,
2 rektori a rektorka súkromných vysokých škôl. Spolu bolo na zasadnutí prítomných 26 členov
SRK. SRK bola uznášaniaschopná počas celého zasadnutia.
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. O
personálnych otázkach SRK hlasuje na zasadnutí tajne.
Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice z 94. zasadnutia SRK prof. PaedDr. René
Bílika, CSc., Dr. habil. PaedDr. Györgyho Juhásza, PhD. a prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. a
dal hlasovať o návrhu.
➢ Overovatelia zápisnice z 94. zasadnutia SRK boli schválení väčšinou hlasov.
(26 členov prítomných na zasadnutí hlasovalo: za - 25, proti - 0, zdržal sa - 1).
Prezident SRK navrhol za členov návrhovej komisie pre 94. 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 aj doc. Ing. Klaudiu Halászovú, PhD., doc. Ing.
Vladimíra Hiadlovského, PhD., prof. Ing. Editu Hekelovú, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Stanislava
Kmeťa, CSc. 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 94. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne.
Prezident SRK informoval o zložení volebnej a mandátovej komisie SRK, ktorej predsedom je
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a ďalšími členmi sú Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD. a doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
K bodu 1 - Schválenie programu zasadnutia
Prezident SRK predložil a zdôvodnil prezídiom SRK upravený návrh programu 94. zasadnutia
SRK.
Návrh programu:
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Diskusia s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom
o aktuálnom dianí vo vysokoškolskom sektore
a. Aktuálna výučba na vysokých školách s ohľadom na vývoj pandemickej situácie
spôsobenej COVID-19
b. Financovanie vysokých škôl v roku 2021
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

i. Návrh metodiky na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2021
ii. Návrh dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021
Prezentácia Digital Science a Dimensions Analytics (Pavol Baťalík, ABIB, s.r.o.)
Informácia o zápisnici a uzneseniach z 92. zasadnutia SRK
(9. júla 2020 vo Zvolene) a 93. zasadnutia SRK (9. septembra 2020 v Bratislave)
Správa prezídia SRK za obdobie od 92. zasadnutia SRK
Voľby dvoch viceprezidentov SRK
Rozličné
Zasadnutie Inštitútu SRK – samostatné zasadnutie pre členov ISRK
a. Voľby zástupcov riaditeľa ISRK
b. Rozličné

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 94. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválený program 94. zasadnutia SRK
Schválenie návrhu programu zasadnutia
Diskusia s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom
o aktuálnom dianí vo vysokoškolskom sektore
a. Aktuálna výučba na vysokých školách s ohľadom na vývoj pandemickej situácie
spôsobenej COVID-19
b. Financovanie vysokých škôl v roku 2021
i. Návrh metodiky na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2021
ii. Návrh dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok
2021
Prezentácia Digital Science a Dimensions Analytics (Pavol Baťalík, ABIB, s.r.o.)
Informácia o zápisnici a uzneseniach z 92. zasadnutia SRK
(9. júla 2020 vo Zvolene) a 93. zasadnutia SRK (9. septembra 2020 v Bratislave)
Správa prezídia SRK za obdobie od 92. zasadnutia SRK
Voľby dvoch viceprezidentov SRK
Rozličné
Zasadnutie Inštitútu SRK – samostatné zasadnutie pre členov ISRK
a. Voľby zástupcov riaditeľa ISRK
b. Rozličné

Prezident SRK umožnil prítomným, aby reagovali so zásadnými pripomienkami na informácie
a návrhy predstavené ministrom školstva a štátnym tajomníkom v bode 2.
V diskusii vystúpili: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.,
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Pavel Ondek, doc. RNDr. Martin Putala, PhD., Dr. h. c.
prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
Rektor Števček vystúpil kriticky k návrhu obmedziť akademickú samosprávu, ktorý je zahrnutý
v „Národnom integrovanom reformnom pláne“ zverejnenom ministrom financií SR 5 októbra
2020. Navrhol, aby SRK vyjadrila nesúhlas s obmedzením a apeloval na ďalších akademických
partnerov, aby sa pridali. Prezident SRK vyjadril súhlas s návrhom a požiadal rektora Števčeka,
aby spoločne s členmi návrhovej komisie sformulovali návrh uznesenia. Rektor Habánik
upozornil na rozpor v plánovanom objeme financií cez výkonnostné zmluvy s avizovaným
krátením rozpočtu verejným vysokým školám v rokoch 2021 až 2023. Predseda OZPŠaV
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Ondek vyslovil podporu SRK. Uviedol, že obmedzenie autonómneho rozhodovania
akademických senátov považuje za neopodstatnené. Súčasne zdôraznil, že v celom
nastávajúcom období reforiem je dôležité nezabudnúť na 21 tis. zamestnancov vysokých škôl,
vrátane ich mzdového ohodnotenia. Oboznámil SRK s aktuálnym stavom kolektívneho
vyjednávania vyššieho stupňa na rok 2021. Predseda RVŠ Putala konštatoval, že niektoré
návrhy v „Národnom integrovanom reformnom pláne“ vníma pozitívne, ale nesúhlasí
s navrhovaným obmedzením akademickej samosprávy a podporuje spoločný postup orgánov
reprezentácie vysokých škôl v predmetnej veci. Rektor Stern vyjadril principiálny nesúhlas so
zásahom do akademických slobôd. Rektor Boča označil akademické slobody za výdobytok
Nežnej revolúcie.
Prezident SRK zrekapituloval
prebiehajúcej diskusie.

postupnosť

návrhov

uznesení

vyplývajúcich

z

K bodu 4 - Informácia o zápisnici a uzneseniach z 92. zasadnutia SRK (9. júla 2020 vo
Zvolene) a 93. zasadnutia SRK (9. septembra 2020 v Bratislave)
Prezident SRK predložil overené zápisnice z 92. a 93. zasadnutia SRK a informáciu o plnení
uznesení, ktorá bola predložená písomne. Prítomní nemali výhrady k dokumentom.
K bodu 5 - Správa prezídia SRK za obdobie od 92. zasadnutia SRK
Správa prezídia SRK bola predložená písomne. Prítomní nemali výhrady k dokumentu.
Prezident SRK sa poďakoval hosťom, ktorí ostali na zasadnutí a požiadal ich, aby opustili
rokovacie priestory, keďže mal byť otvorený ďalší bod - voľba viceprezidentov SRK
a rokovanie o uzneseniach.
Prezident SRK predložil na schválenie návrh uznesení pripravených návrhovou komisiou.
V diskusii k návrhu uznesení vystúpili: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., doc. Ing. Jozef
Habánik, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Dr. h. c. prof.
Ing. Rudolf Kropil, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. Následne dal prezident
SRK osobitne hlasovať o návrhu vyhlásenia a uznesení.
➢ Návrh vyhlásenia SRK k zachovaniu akademickej samosprávy bol schválený
jednomyseľne.
Schválené vyhlásenie SRK k zachovaniu akademickej samosprávy
Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa oboznámila s „Národným integrovaným
reformným plánom“ Ministerstva financií SR a považuje ho v časti Vysoké školy za solídny
základ verejnej diskusie. Mnohé myšlienky v tomto dokumente vnímame pozitívne.
Stotožňujeme sa s potrebou inovovať a spružniť systém riadenia vysokých škôl formou
posilnenia manažérskych prvkov a rozumného vyváženia kompetencií orgánov akademickej
samosprávy. V žiadnom prípade sa nemôžeme stotožniť s navrhovaným oklieštením
akademickej samosprávy. V navrhovanej verzii ho vnímame ako faktický koniec
autonómnosti vysokého školstva v SR. Vyjadrujeme kategorický nesúhlas s navrhovaným
modelom, v ktorom sa voľba akademických funkcionárov presúva z rúk akademických
senátov na novokreované správne rady. Akademické slobody stelesnené v systéme
akademickej samosprávy považujeme za zásadný výdobytok „Novembra 1989“ a za
nadviazanie na akademické privilégiá stredovekých univerzít, k odkazu ktorých sa hrdo
hlásime. Vysoké školy sú nositeľmi princípov humanizmu, altruizmu, slobody a ľudskej
dôstojnosti. Zachovajme si tieto princípy i do budúcnosti pri riešení neľahkých úloh, ktoré
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našu spoločnosť čakajú. Veríme, že vysoké školy zohrajú v tomto procese rovnako
nezastupiteľnú úlohu ako v minulosti.
➢ Návrh uznesenia č. 1/94 bol schválený jednomyseľne.
Schválené znenie uznesenia č. 1/94
SRK zobrala na vedomie informácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava
Gröhlinga o financovaní vysokých škôl zo štátneho rozpočtu na najbližšie tri roky. SRK
predloží pripomienky k písomnému návrhu metodiky pre rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na rok 2021. V záujme rozvoja vysokých škôl SRK predpokladá
navýšenie zdrojov v oblasti financovania vysokých škôl. SRK súčasne upozornila na rozpor
plánovaného objemu financií v „Národnom integrovanom reformnom pláne“ a avizovaným
kráteniam rozpočtu pre roky 2021 - 2023. V rámci reformy financovania MŠVVŠ SR plánuje
zaviesť nový prvok - výkonnostné zmluvy, ktorých cieľom má byť skvalitňovanie
vysokoškolského prostredia a zlepšovanie prípravy študentov.
➢ Návrh uznesenia č. 2/94 bol schválený jednomyseľne.
Schválené znenie uznesenia č. 2/94
SRK informovala ministra o aktuálnom priebehu výučby na vysokých školách v Slovenskej
republike. Pandémia má rozdielny priebeh v jednotlivých regiónoch. Vzhľadom na
autonómiu a samosprávnu pôsobnosť vysokých škôl, ako aj rozdielny obsah a podmienky
samotného štúdia, vysoké školy pristupujú k prechodu na kombinovanú alebo dištančnú
(online) metódu štúdia individuálne. Je na posúdení vedenia jednotlivých vysokých škôl, ako
dokážu v súčasnej situácii zabezpečiť chod vysokých škôl. SRK rešpektuje rozhodnutia
vedení vysokých škôl. V súčasnej situácii však vyzýva k vzájomnému informovaniu sa o
príkladoch dobrej praxe medzi slovenskými vysokými školami.
➢ Návrh uznesenia č. 3/94 bol schválený jednomyseľne.
Schválené znenie uznesenia č. 3/94
SRK berie na vedomie informácie o nástroji Digital Science a Dimensions Analytics
predložené PaedDr. Pavlom Baťalíkom z ABIB, s.r.o.
➢ Návrh uznesenia č. 4/94 bol schválený jednomyseľne.
Schválené znenie uznesenia č. 4/94
Slovenská rektorská konferencia
a) schválila jednomyseľne zápisnicu z 92. zasadnutia SRK (9. júla 2020 vo Zvolene);
b) schválila jednomyseľne zápisnicu z 93. zasadnutia SRK (9. septembra 2020 v Bratislave);
c) zobrala na vedomie informáciu o stave plnenia uznesení prijatých na 92. zasadnutí SRK
a na 93. zasadnutí SRK.
➢ Návrh uznesenia č. 5/94 bol schválený jednomyseľne.
Schválené znenie uznesenia č. 5/94
SRK schválila jednomyseľne správu o činnosti prezídia SRK za obdobie od 92. zasadnutia
SRK, ktoré sa konalo 9. júla 2020 vo Zvolene.
K bodu 6 - Voľby dvoch viceprezidentov SRK
Voľby dvoch viceprezidentov SRK na dvojročné funkčné obdobie od 6. októbra 2020 riadila
volebná a mandátová komisia. Zápisnica z voľby viceprezidentov SRK je v prílohe č. 2
zápisnice z 94. zasadnutia SRK.
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Uznesenie č. 6/94
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie zvolili prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.,
rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, za viceprezidenta SRK v súlade so štatútom SRK
na dvojročné funkčné obdobie od 6. októbra 2020 do 5. októbra 2022.
Po konzultácii s členmi prezídia SRK a predsedom volebnej a mandátovej komisie prezident
SRK navrhol prerušenie bodu z dôvodu časovej tiesne a pokračovanie voľby štvrtého
viceprezidenta na ďalšom zasadnutí SRK. O návrhu dal hlasovať aklamačne. Prítomní vyjadrili
súhlas s návrhom jednomyseľne.
Uznesenie č. 7/94
Členovia SRK jednomyseľne súhlasili s prerušením bodu programu 94. zasadnutia SRK
„Voľby dvoch viceprezidentov SRK“ a pokračovaním voľby na ďalšom zasadnutí SRK.
K bodu 7 – Rozličné
Prítomní nepredložili návrhy na prerokovanie v bode Rozličné.
K bodu 8 - Zasadnutie Inštitútu SRK – samostatné zasadnutie pre členov ISRK
Z dôvodu prerušenia voľby viceprezidentov SRK v bode 6 bol z programu vypustený aj bod
8, ktorý bude otvorený na ďalšom zasadnutí SRK.
Termín a miesto konania 95. zasadnutia SRK bude oznámené prezídiom SRK ad hoc.
Na záver zasadnutia prezident SRK poďakoval prítomným za účasť, rektorovi Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici za možnosť rokovať na akademickej pôde univerzity
a zasadnutie ukončil.
V Banskej Bystrici 6. októbra 2020
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová

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

Overil: ........................................................
prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Overil: ........................................................
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.

Overil: ........................................................
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
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Príloha č. 1
Vyhlásenie a uznesenia prijaté na 94. zasadnutí SRK 6. októbra 2020 v Banskej Bystrici
Vyhlásenie SRK k zachovaniu akademickej samosprávy
Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa oboznámila s „Národným integrovaným
reformným plánom“ Ministerstva financií SR a považuje ho v časti Vysoké školy za solídny
základ verejnej diskusie. Mnohé myšlienky v tomto dokumente vnímame pozitívne.
Stotožňujeme sa s potrebou inovovať a spružniť systém riadenia vysokých škôl formou
posilnenia manažérskych prvkov a rozumného vyváženia kompetencií orgánov akademickej
samosprávy. V žiadnom prípade sa nemôžeme stotožniť s navrhovaným oklieštením
akademickej samosprávy. V navrhovanej verzii ho vnímame ako faktický koniec autonómnosti
vysokého školstva v SR. Vyjadrujeme kategorický nesúhlas s navrhovaným modelom, v
ktorom sa voľba akademických funkcionárov presúva z rúk akademických senátov na
novokreované správne rady. Akademické slobody stelesnené v systéme akademickej
samosprávy považujeme za zásadný výdobytok „Novembra 1989“ a za nadviazanie na
akademické privilégiá stredovekých univerzít, k odkazu ktorých sa hrdo hlásime. Vysoké školy
sú nositeľmi princípov humanizmu, altruizmu, slobody a ľudskej dôstojnosti. Zachovajme si
tieto princípy i do budúcnosti pri riešení neľahkých úloh, ktoré našu spoločnosť čakajú. Veríme,
že vysoké školy zohrajú v tomto procese rovnako nezastupiteľnú úlohu ako v minulosti.
Uznesenie č. 1/94
SRK zobrala na vedomie informácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava
Gröhlinga o financovaní vysokých škôl zo štátneho rozpočtu na najbližšie tri roky. SRK
predloží pripomienky k písomnému návrhu metodiky pre rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na rok 2021. V záujme rozvoja vysokých škôl SRK predpokladá
navýšenie zdrojov v oblasti financovania vysokých škôl. SRK súčasne upozornila na rozpor
plánovaného objemu financií v „Národnom integrovanom reformnom pláne“ a avizovaným
kráteniam rozpočtu pre roky 2021 - 2023. V rámci reformy financovania MŠVVŠ SR plánuje
zaviesť nový prvok - výkonnostné zmluvy, ktorých cieľom má byť skvalitňovanie
vysokoškolského prostredia a zlepšovanie prípravy študentov.
Uznesenie č. 2/94
SRK informovala ministra o aktuálnom priebehu výučby na vysokých školách v Slovenskej
republike. Pandémia má rozdielny priebeh v jednotlivých regiónoch. Vzhľadom na autonómiu
a samosprávnu pôsobnosť vysokých škôl, ako aj rozdielny obsah a podmienky samotného
štúdia, vysoké školy pristupujú k prechodu na kombinovanú alebo dištančnú (online) metódu
štúdia individuálne. Je na posúdení vedenia jednotlivých vysokých škôl, ako dokážu v súčasnej
situácii zabezpečiť chod vysokých škôl. SRK rešpektuje rozhodnutia vedení vysokých škôl. V
súčasnej situácii však vyzýva k vzájomnému informovaniu sa o príkladoch dobrej praxe medzi
slovenskými vysokými školami.
Uznesenie č. 3/94
SRK berie na vedomie informácie o nástroji Digital Science a Dimensions Analytics
predložené PaedDr. Pavlom Baťalíkom z ABIB, s.r.o.
Uznesenie č. 4/94
Slovenská rektorská konferencia
a) schválila jednomyseľne zápisnicu z 92. zasadnutia SRK (9. júla 2020 vo Zvolene);
b) schválila jednomyseľne zápisnicu z 93. zasadnutia SRK (9. septembra 2020 v
Bratislave);
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c) zobrala na vedomie informáciu o stave plnenia uznesení prijatých na 92. zasadnutí SRK
a na 93. zasadnutí SRK.
Uznesenie č. 5/94
SRK schválila jednomyseľne správu o činnosti prezídia SRK za obdobie od 92. zasadnutia
SRK, ktoré sa konalo 9. júla 2020 vo Zvolene.
Uznesenie č. 6/94
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie zvolili prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., rektora
Ekonomickej univerzity v Bratislave, za viceprezidenta SRK v súlade so štatútom SRK na
dvojročné funkčné obdobie od 6. októbra 2020 do 5. októbra 2022.
Uznesenie č. 7/94
Členovia SRK jednomyseľne súhlasili s prerušením bodu programu 94. zasadnutia SRK Voľby
dvoch viceprezidentov SRK a pokračovaním voľby na ďalšom zasadnutí SRK.

V Banskej Bystrici 6. 10. 2020
Za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident
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