Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie
dňa 13. júla 2018 v Trnave
Prítomní:
• prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
• Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
• prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
• prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
• prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
• Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.
• prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
• Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
• Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ospravedlnení a neprítomní:
• doc. Samuel Abrahám, PhD.
• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
• doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
• doc. Mária Heinzová, ArtD.
• Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.

•
•
•
•

doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD.
Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer,
PhD.
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír
Krčméry, DrSc.
doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD.
doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška,
PhD.

Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) viedol prezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid,
PhD. („prezident SRK“). Na úvod zasadnutia privítal prítomných členov SRK, osobitne privítal nových
členov SRK a to menovite prof. Ing. Romana Boču, DrSc., prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD., doc. PaedDr.
Tomáša Lengyelfalusyho, PhD. a prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. Prezident SRK následne ospravedlnil
neprítomných členov SRK a pozvaných hostí – ministerku školstva, vedy, výskumu a športu p. Martinu
Lubyovú („ministerka školstva“) a generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry („VA“) Ing. Stanislava
Sipka z dôvodu čerpania dovolenky.
Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) a informácií
poskytnutých členmi SRK k 13. júlu 2018 má SRK 20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 9 členov
zo súkromných vysokých škôl, spolu má SRK 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 volení a odvolaní prezidenta a viceprezidentov 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 členov s hlasovacím právom. Táto podmienka bola splnená. Na
začiatku rokovania boli prítomní 16 rektori a rektorky verejných vysokých škôl, rektorka a rektor
štátnych vysokých škôl a dve rektorky a rektor súkromných vysokých škôl, ktorí boli zároveň nositeľmi
troch kuriálnych hlasov. Spolu bolo prítomných 21 členov SRK, ktorí mali zároveň hlasovacie právo.
Uznesenie SRK je platné, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet všetkých členov SRK
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s hlasovacím právom, t. j. min. 14 členov s hlasovacím právom. SRK bola počas celého rokovania
uznášaniaschopná.
Dve rektorky a rektor súkromných vysokých škôl prítomní na mimoriadnom zasadnutí boli nositeľmi
kuriálnych hlasov a to v abecednom poradí Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., prof. Ing. Edita
Hekelová, PhD. a doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia SRK prof. PaedDr. MgA.
et Mgr. Vojtecha Didiho a doc. PaedDr. Tomáša Lengyelfalusyho, PhD. Protinávrh nebol predložený a
prezident SRK dal hlasovať o návrhu.
➢ Overovatelia zápisnice z mimoriadneho zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne.
Na zasadnutie prišiel Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. Počet prítomných členov SRK sa zvýšil na 22,
počet prítomných členov s hlasovacím právom ostal v počte 21.
Prezident SRK navrhol za členov návrhovej komisie pre mimoriadne zasadnutie SRK viceprezidentov
SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., Prof. h. c. prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., prof.
RNDr. Pavla Sováka, CSc. a prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. Ako ďalších členov navrhol
predsedov pracovných komisií SRK prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského,
PhD. a tiež Dr. h. c. prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. Ako posledného člena navrhol seba ako prezidenta
SRK. Prítomní členovia nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident SRK dal hlasovať o zložení celej
návrhovej komisie.
➢ Členovia návrhovej komisie pre mimoriadne zasadnutie SRK boli schválení jednomyseľne.
Prezident SRK informoval o potrebe doplniť volebnú a mandátovú komisiu SRK, ktorej člen prof. RNDr.
Pavol Sovák, CSc. bol zvolený za viceprezidenta SRK. Prezident SRK preto navrhol ako tretiu stálu členku
komisie Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD. Vzhľadom na neúčasť doc. Ing. Jozefa Puteru,
CSc., ktorý sa vopred ospravedlnil, prezident SRK navrhol ako náhradnú členku komisie Dr. h. c. prof.
JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD. Navrhované členky súhlasili s nomináciou, prítomní členovia SRK
nepredložili iný návrh. Prezident SRK dal hlasovať o zložení návrhovej a mandátovej komisie SRK.
➢ Doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. a Dr. h. c. mult.
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. boli zvolení za členov volebnej a mandátovej komisie pre
mimoriadne zasadnutie SRK.
Členovia volebnej a mandátovej komisie si následne v súlade s čl. 8 ods. 1 štatútu SRK zvolili doc. Ing.
Vladimíra Hiadlovského, PhD. za predsedu komisie.
➢ (3 členovia volebnej a mandátovej komisie hlasovali: za - 2, proti - 0, zdržal sa - 1).
K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia
Prezident SRK predložil na schválenie návrh programu mimoriadneho zasadnutia SRK:
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia SRK
2. Vyjadrenia SRK k návrhu na vymenovanie členov Akreditačnej komisie
3. Informácia o návrhoch na zástupcov SRK v expertnej skupine Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR na konkretizáciu návrhov na rozvoj terciárneho vzdelávania
4. Stanovisko SRK k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným 19.
júna 2018 v Národnej rade SR
5. Stanovisko SRK k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania a akčným plánom –
nové znenie
6. Štrukturálne fondy a financovanie infraštruktúry vysokých škôl
7. Rozličné
Prítomní aklamačne vyjadrili súhlas s návrhom programu.
➢ Návrh programu mimoriadneho zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválený program mimoriadneho zasadnutia SRK
Schválenie návrhu programu zasadnutia SRK
Vyjadrenia SRK k návrhu na vymenovanie členov Akreditačnej komisie
Informácia o návrhoch na zástupcov SRK v expertnej skupine Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR na konkretizáciu návrhov na rozvoj terciárneho vzdelávania
Stanovisko SRK k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným 19.
júna 2018 v Národnej rade SR
Stanovisko SRK k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania a akčným plánom –
nové znenie
Štrukturálne fondy a financovanie infraštruktúry vysokých škôl
Rozličné

K bodu 2 – Vyjadrenia SRK k návrhu na vymenovanie členov Akreditačnej komisie
Prezident SRK informoval o liste ministerky školstva č. 2018/5588:29-15A0 z 22. júna 2018 na
vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR („Akreditačná komisia) podľa §
81 ods. 2 a 7 v spojení s § 107 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerka školstva navrhuje vymenovaž za členov
Akreditačnej komisie prof. MUDr. Andreja Dukáta, CSc., prof. Ing. Michala Fendeka, DrSc., prof. Ing.
Miroslava Fikara, DrSc., Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraja Sinaya, DrSc., prof. PharmDr. Danielu Ježovú,
DrSc., prof. RNDr. Petra Markoša, DrSc. a prof. RNDr. Miroslava Urbana, DrSc.
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. mult. prof. Jana Mojžišová, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof.
doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
Vyjadrenie SRK k návrhu na vymenovanie členov Akreditačnej komisie riadila volebná a mandátová
komisia v zložení doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (predseda), Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská,
PhD. a Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (členky). Zápisnica z vyjadrenia SRK je v prílohe
č. 1 zápisnice z mimoriadneho zasadnutia SRK.
Uznesenie č. 1
Slovenská rektorská konferencia vyjadrila súhlas s návrhom ministerky školstva, vedy, výskumu
a športu SR č. 2018/5588:29-15A0 z 22. júna 2018 vymenovať prof. MUDr. Andreja Dukáta, CSc.,
prof. Ing. Michala Fendeka, DrSc., prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc., Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraja
Sinaya, DrSc., prof. PharmDr. Danielu Ježovú, DrSc., prof. RNDr. Petra Markoša, DrSc. a prof. RNDr.
Miroslava Urbana, DrSc. za členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.
K bodu 3 – Informácia o návrhoch na zástupcov SRK v expertnej skupine Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR na konkretizáciu návrhov na rozvoj terciárneho vzdelávania
Prezident SRK informoval o žiadosti ministerky školstva č. 2018/8760:1-15A0 z 19. júna 2018
nominovať za SRK zástupcu do expertnej skupiny na konkretizáciu návrhov na rozvoj terciárneho
vzdelávania. Prezident SRK sa po diskusii na prezídiu SRK 2. júla 2018 rozhodol nominovať
viceprezidentov SRK profesora Rudolfa Kropila, profesora Roberta Redhammera a profesora Pavla
Sováka ako zástupcov SRK do predmetnej skupiny. Svoju nomináciu zaslal na MŠVVaŠ SR písomne
listom č. 53-1/2018 dňa 4. júla 2018, zatiaľ bez odpovede.
Záver
Slovenská rektorská konferencia berie na vedomie informáciu o nominácii zástupcov SRK
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., Prof. h. c. prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. a prof.
RNDr. Pavla Sováka, CSc. do expertnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na
konkretizáciu návrhov na rozvoj terciárneho vzdelávania.
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K bodu 4 – Stanovisko SRK k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným
19. júna 2018 v Národnej rade SR
Prezident SRK informoval o aktuálnom stave legislatívnych návrhov v oblasti vysokého školstva.
Predpokladá posun účinnosti oboch zákonov, čo ovplyvní platnosť súčasných ustanovení ako napríklad
študijných programov akreditovaných na dobu určitú. Odporučil vysokým školám preveriť si situáciu
a postupovať v nadväznosti na stále platnú legislatívu. Oboznámil členov SRK so zverejneným znením
veta prezidenta SR, ktorým vrátil návrh zákona o zabezpečovaní kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní
a novelu vysokoškolského zákona na prerokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky („NR SR“).
Poslanci NR SR budú teraz rokovať len o pripomienkach prezidenta SR, pričom účinnosť navrhovaných
ustanovení sa musí posunúť automaticky.
Viceprezident SRK profesor Rudolf Kropil sumarizoval aktivity predchádzajúceho a súčasného prezídia
SRK a zdôraznil, že zásadné požiadavky, ako je obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov a
nezávislosť výkonnej rady akreditačnej agentúry garantovaná nominačným princípom, boli na záver
predložené ako kompromisné. Vyjadril poďakovanie zainteresovaným zástupcom SRK a externým
partnerom.
Prezident SRK predložil návrh vyjadrenia SRK k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého
školstva schváleným 19. júna 2018 v NR SR a otvoril diskusiu.
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof.
RNDr. Pavol Sovák, CSc., prof. Ing. Roman Boča, DrSc., Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.,
Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., prof.
doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana
Mojžišová, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. Ing. Edita
Hekelová, PhD.
Diskutujúci navrhli zaslať vyjadrenie SRK k legislatívnym návrhom ministerke školstva, príslušnému
výboru NR SR a kancelárii prezidenta SR. V rámci rozpravy členovia SRK predkladali návrhy na úpravu
vyjadrenia SRK k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným 19. júna 2018
v NR SR, ktoré návrhová komisia následne sprecizovala. Žiadali doplniť nesúhlas SRK s postupom
a aktivitami MŠVVaŠ SR, ktoré boli voči SRK neštandardné a vyjadrenie koncipovať ráznejšie. SRK má
legitímne právo a povinnosť sa vyjadriť k legislatívnym návrhom z oblasti vysokého školstva a každý
rektor a rektorka má záujem, aby bola prijatá „dobrá legislatíva“. SRK nikdy neodmietala reformné
návrhy, zároveň však žiada transparentné, efektívne a udržateľné prostredie. Prítomní sa zhodli, že SRK
musí svoje vyjadrenia koncipovať odborne a apoliticky.
Prezident SRK predložil upravený návrh vyjadrenia SRK k zákonným normám upravujúcim oblasť
vysokého školstva schváleným 19. júna 2018 v NR SR. Členovia SRK sa podrobne oboznámili s návrhom
upraveného vyjadrenia a dodatočne predložili ďalšie návrhy na zmeny, ktoré boli opäť zapracované.
Následne dal prezident SRK hlasovať o opakovane upravenom návrhu vyjadrenia SRK k zákonným
normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným 19. júna 2018 v NR SR.
➢ Vyjadrenie SRK k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným dňa
19. júna 2018 v NR SR bolo schválené jednomyseľne – úplné znenie vyjadrenia je zverejnené
v prílohe č. 2 zápisnice z mimoriadneho zasadnutia.
Uznesenie č. 2
Slovenská rektorská konferencia jednomyseľne schválila Vyjadrenie SRK k zákonným normám
upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným dňa 19. júna 2018 v Národnej rade SR.
K bodu 5 - Stanovisko SRK k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania a akčným plánom
– nové znenie
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Prezident SRK informoval o schválení nového znenia Národného programu rozvoja výchovy
a vzdelávania („NPRVV“) vrátane akčných plánov na zasadnutí vlády SR dňa 27. júna 2018 (uznesenie
vlády SR č. 302). NPRVV obsahuje opatrenia v oblasti vysokého školstva a vedy, výskumu a umenia,
s ktorými by sa mohla SRK stotožniť. Keďže ide o otvorený dokument, ktorý bude pravidelne
revidovaný, SRK sa môže aktívne podieľať na jeho revízii. Prezident SRK predložil návrh vyjadrenia SRK
k dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania z 27. júna 2018 a otvoril diskusiu o
návrhu.
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prof. RNDr.
Pavol Sovák, CSc., Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., prof. Ing. Roman Boča, DrSc., Dr. h. c.
prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
Diskutujúci navrhli zmeny v návrhu vyjadrenia, formuláciu ESG navrhli upraviť ako odporúčanie,
prípadne doplniť pracovné skupiny o ďalších zástupcov SRK pri revízii dokumentu, žiadali odstrániť
pojem „tracking“ študentov z textu. Diskusia sa zamerala aj na rozsah a kvalitu spolupráce vysokých
škôl a Slovenskej akadémie vied („SAV“).
Prezident SRK predložil upravený návrh vyjadrenia SRK k dokumentu Národný program rozvoja
výchovy a vzdelávania z 27. júna 2018 a dal hlasovať.
➢ Vyjadrenie SRK k dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania z 27. júna 2018
- úplné znenie vyjadrenia je zverejnené v prílohe č. 3 zápisnice z mimoriadneho zasadnutia
SRK.
Uznesenie č. 3
Slovenská rektorská konferencia jednomyseľne schválila Vyjadrenie SRK k dokumentu Národný
program rozvoja výchovy a vzdelávania z 27. júna 2018.
K bodu 6 - Štrukturálne fondy a financovanie infraštruktúry vysokých škôl
Viceprezident SRK profesor Robert Redhammer informoval o súčasnom stave Európskych
štrukturálnych a investičných fondov 2014 - 2020 („EŠIF“) na Slovensku s dôrazom na operačný
program Výskum a inovácie („OP VaI“) a o pripravovaných a predpokladaných výzvach. Stručne zhrnul
dôvody, prečo doposiaľ neboli čerpané zdroje v rámci výziev patriacich pod riadiaci orgán MŠVVaŠ SR
a informoval o výzvach Ministerstva hospodárstva SR („MH SR“). MH SR koncipovalo výzvy na podporu
technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva v súlade s doménami
inteligentnej špecializácie podľa Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR ( „RIS3
SK“). Prítomných oboznámil s prípravou nových výziev na MŠVVaŠ SR, do ktorých sa budú môcť zapojiť
verejné vysoké školy. Zároveň sa pripravuje niekoľko komplementárnych výziev, do ktorých sa budú
môcť zapojiť vysoké školy. V rámci podpory klastrov pri pokračovaní projektov univerzitných vedeckých
parkov („UVP“), chcú úspešné univerzity osloviť také vysokoškolské inštitúcie, ktoré ešte nemajú parky,
aby bola podporená kritická masa. Ďalšou doplnkovou výzvou k Horizon 2020 bude podpora subjektov
úspešných v európskom programe. Profesor Robert Redhammer ďalej informoval o výzve vyhlásenej
VA na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kde je limitovaný počet
oprávnených inštitúcií.
Podľa viceprezidenta SRK by mala akademická obec apelovať na príslušný riadiaci orgán, aby zverejnil
výzvy a tak vysoké školy mohli začať riadne čerpať finančné prostriedky aj z OP VaI. Odporučil vysokým
školám vzájomnú koordináciu a prípadne aj so SAV a jej ústavmi. Aj v súvislosti s projektami EŠIF
označil za rizikové legislatívne obmedzenia vnútorného riadenia vysokých škôl smerom k fakultám.
Prezident SRK sa poďakoval profesorovi Robertovi Redhammerovi za informácie a otvoril diskusiu.
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V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prof. RNDr.
Pavol Sovák, PhD. a Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
V rámci diskusie zazneli ďalšie odporúčania pre vysoké školy v súvislosti s EŠIF. V súčasnosti je známe
rozhodnutie Európskej komisie („EK“) nehradiť základný výskum z EŠIF. Diskutovalo sa aj o chýbajúcom
finančnom krytí štátnych programov výskumu a vývoja, ktoré boli pripravované pod gesciou Sekcie
vedy a techniky MŠVVaŠ SR. V súvislosti s budúcim viacročným finančným rámcom (2021 – 2027) EK
oznámila SR, že výška EŠIF ostane na rovnakej úrovni, ako je v súčasnom programovom období.
Súčasné kroky vlády SR obmedzujúce medzinárodnú spoluprácu vysokých škôl ukončením partnerstva
v medzinárodných výskumných sieťach by akademická obec mala odmietnuť.
K bodu 7 - Rozličné
Viceprezident SRK profesor Pavol Sovák informoval o záveroch zasadnutia predsedníctva Agentúry na
podporu výskumu a vývoja („APVV“). APVV bude hodnotiť projekty panelmi, pretože - ako už bolo aj
medializované, nepodarilo sa jej zabezpečiť dostatočný počet hodnotiteľov. Navrhnutý postup by mal
mať za následok objektívnejšie posúdenie projektov a zostavenie ich poradia. Financovanie
hodnotiteľov sa bude riadiť podľa pravidiel podobne ako v Horizon 2020, čo predstavuje približne
čiastku jedného projektu (do 250 tis. eur). Očakáva zverejnenie budúcej výzvy počas výročnej
konferencie APVV na jeseň 2018. Na výzvu sú už vyčlenené potrebné finančné prostriedky.
Generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová informovala o termínoch a miestach zasadnutí Slovenskej
rektorskej konferencie a Inštitútu SRK do leta 2019, ktoré prezídiom SRK schválilo. Informáciu zašle
členom SRK a zverejní na webovom sídle SRK.
Prezident SRK informoval o liste generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR, ktorým
oznámil verejným vysokým školám zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na financovanie rozvojových projektov na rok 2018 s termínom do 31. júla 2018. Termín trvania výzvy
označil za príliš krátky v súvislosti s prebiehajúcimi letnými prázdninami a čerpaním dovoleniek
a navrhol požiadať MŠVVaŠ SR o predĺženie do 15. septembra 2018. Prezident SRK otvoril diskusiu
k návrhu.
V diskusii vystúpili: prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a Prof. h. c. prof. Ing.
Robert Redhammer, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
V rámci diskusie bol predložený návrh zrušiť v rámci rozvojových projektov alokácie na témy, čo sa
nestretlo s jednoznačným súhlasom. Vysoké školy by však zrušením alokácie mohli voľne rozhodnúť,
na aké rozvojové projekty použijú financie a došlo by k zjednodušeniu vnútorného riadenia vysokých
škôl. MŠVVaŠ SR by mohlo vyčleniť určité percento v rámci metodiky na rozvoj vysokých škôl namiesto
každoročného vyhlasovania výziev. SRK by zároveň uvítala aj výraznejšie navýšenie financií určených
na rozvoj. Prezident SRK požiadal profesora Romana Boču zaslať na sekretariát SRK návrh na zrušenie
alokácie podľa tém písomne.
Prezident SRK dal hlasovať o uznesení, ktorým by SRK žiadala MŠVVaŠ SR predĺžiť termín na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie rozvojových projektov na rok 2018 do
15. septembra 2018 a dal hlasovať o návrhu.
➢ Uznesenie o predĺžení termínu na predkladanie rozvojových projektov do 15. septembra 2018
bolo schválené aklamačne.
Uznesenie č. 4
Slovenská rektorská konferencia žiada Sekciu vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR predĺžiť pre verejné vysoké školy termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na financovanie rozvojových projektov na rok 2018 do 15. septembra 2018.
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Generálna sekretárka informovala o pripravovanom výjazdovom zasadnutí SRK, ktoré sa bude konať
27. a 28. septembra 2018 na pôde Európskej komisie v Bruseli a ktoré pripravuje v spolupráci so Stálym
zastúpením EK v SR. V súčasnosti sa pripravuje program zasadnutia a organizačné záležitosti, o ktorých
bude informovať členov SRK, ktorí potvrdili účasť.
Prezident SRK informoval o žiadosti ministerky školstva č. 2018/8313:2-15A0 zo dňa 14. júna 2018,
ktorá bola doručená do mailovej schránky SRK dňa 12. júla 2018. Ministerka školstva žiada SRK
o vyjadrenie k návrhu na doplnenie v súčasnosti platných Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej,
vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy,
ktorý odsúhlasila Akreditačná komisia na svojom 105. zasadnutí. Prezident SRK otvoril diskusiu
o návrhu.
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD. a ďalší členovia.
Členovia SRK upozornili, že napriek deklarovanému úsiliu MŠVVaŠ SR redukovať Sústavu študijných
odborov („ŠO“) v praxi sa podporuje jej ďalšie rozširovanie. S konkrétnou pripomienkou vystúpila
profesorka Jana Mojžišová, ktorá vyjadrila nesúhlas s návrhom zaradiť do oblasti výskumu 18. Lekárske,
farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy ŠO 7.1.41 Lekárske neurovedy, keďže Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach už má akreditovaný študijný program v treťom stupni
vysokoškolského štúdia 4.2.16 Neurovedy. Prezident SRK požiadal profesorku Janu Mojžišovú zaslať na
sekretariát SRK stanovisko so zdôvodnením k návrhu ministerky školstva písomne. SRK zašle
predmetné stanovisko na MŠVVaŠ SR.
Záver
Slovenská rektorská konferencia vzala na vedomie žiadosť ministerky školstva, vedy, výskumu
a športu SR č. 2018/8313:2-15A0 zo dňa 14. júna 2018 o vyjadrenie k návrhu na doplnenie
v súčasnosti platných Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, ktorý odsúhlasila
Akreditačná komisia na svojom 105. zasadnutí s pripomienkou.
Prezident SRK profesor Marek Šmid sa poďakoval prítomným členom SRK za účasť a ukončil
mimoriadne zasadnutie. Najbližšie riadne zasadnutie SRK sa bude konať 11. a 12. októbra 2018 na
Prešovskej univerzite v Prešove súbežne so stretnutím s členmi Maďarskej rektorskej konferencie.
V Trnave 13. júla 2018
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová

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

Overili: ..............................................................
prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi

..............................................................
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
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Vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie
k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným
19. júna 2018 v Národnej rade Slovenskej republiky
Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa oboznámila so schváleným znením zákona v Národnej rade
SR („NR SR“) o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a so schváleným znením zákona NR SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony.
SRK, združujúca vrcholných predstaviteľov akademickej obce na Slovensku, pripomína svoje legitímne
právo vyjadrovať sa k pripravovaným legislatívnym návrhom štandardným postupom. Napriek
nedodržaniu štandardného procesu prijímania týchto základných všeobecne záväzných právnych
predpisov SRK vyvinula maximálne úsilie prijať také právne normy, ktoré potvrdia vysokú kvalitu
a zabezpečia optimálnu reguláciu podmienok pre vzdelávanie študentov, vedecký výskum a umeleckú
činnosť na slovenských vysokých školách v rámci Slovenska i Európy. Po 16 rokoch platnosti zákona
o vysokých školách a jeho početných novelizáciách, SRK požadovala prijať nový zákon a súvisiace
právne predpisy, ktoré by prehľadne, efektívne a menej komplikovane riešili vzťah štátu a vysokých
škôl, ako aj ich postavenie a fungovanie v prospech podpory kvality vzdelávania a výskumu, autonómie
vysokých škôl, ale aj ich plnej zodpovednosti.
Slovenská republika sa podpísaním Bolonskej deklarácie zaviazala urobiť kroky potrebné na to, aby sa
slovenské vysoké školy stali rovnocennou súčasťou Európskeho priestoru vysokoškolského
vzdelávania, ako aj Európskeho výskumného priestoru. Transformácia slovenského vysokého školstva
je naďalej prioritnou záležitosťou a vyžaduje náležité legislatívne prostredie.
SRK formulovala svoje pripomienky k jej dostupným návrhom oboch právnych predpisov v konkrétnych
uzneseniach počas trvania celého legislatívneho procesu. Svoje zásadné pripomienky takto v závere
legislatívneho procesu prijala a zverejnila jednomyseľne schváleným uznesením z rokovania SRK dňa
30. apríla 2018. V júni 2018 sa na rokovaní Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport síce
akceptovali niektoré zásadné pripomienky SRK, napriek tomu však zostali v oboch právnych normách,
schválených v NR SR dňa 19. júna 2018, viaceré nevyriešené otázky. Dňa 4. júla 2018 obe tieto právne
normy vetoval prezident Slovenskej republiky, pričom uviedol viaceré pripomienky zhodné s citovaným
stanoviskom SRK, na naplnení ktorých SRK naďalej trvá. Vážnosť právnej úpravy v oblasti vysokého
školstva by sa nemala spájať s právnymi úpravami iných oblastí, akými sú v návrhu verejné
obstarávanie a transformácia SAV. Spolu s týmto uznesením SRK sú teda k dispozícii konkrétne
odborné podklady pre prijatie viac vyváženej a koherentnej právnej úpravy vysokoškolského
vzdelávania.
V súlade s ústavou Slovenskej republiky sa oba zákony budú znovu prerokúvať v druhom a treťom
čítaní v NR SR. SRK žiada, aby bola zapojená do uvedeného procesu. Výsledný prijatý text oboch
uvedených zákonov musí byť presvedčivým východiskom, o ktoré sa vysoké školy budú môcť oprieť
v očakávaní naplnenia nových európskych princípov a veľkého potenciálu slovenského
vysokoškolského vzdelávania a vedy.
Záleží však nielen na právnej litere, ale vo veľkej miere práve na konkrétnych krokoch štátu, vysokých
škôl a ďalších účastníkov tohto procesu, či a ako sa tieto očakávania v skutočnosti naplnia a či
implementáciu týchto pravidiel bude sprevádzať vytvorenie lepších podmienok pre študentov a
zamestnancov vysokých škôl, ktorí sú bez pochýb k takémuto prístupu v rámci nových zákonných
noriem trvale pripravení. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebné realizovať mnoho ďalších
legislatívnych, finančných a organizačných riešení.
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SRK je presvedčená, že kultúra a uvedomelosť slovenskej spoločnosti preváži nad parciálnymi
záujmami a väzbami a že cesta slovenského vysokého školstva v najbližších rokoch potvrdí svoju
vysoko hodnotovú a medzinárodnú orientáciu.
V Trnave 13. júla 2018

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.,
prezident SRK
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Vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie
k dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania z 27. júna 2018
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania („NPRVV“) a implementačný plán, ktoré schválila
vláda SR dňa 27. júna 2018, budú v nasledujúcich desiatich rokoch formovať slovenské školstvo.
Slovenská rektorská konferencia („SRK“) prerokovala NPRVV na svojom mimoriadnom zasadnutí
konanom dňa 13. júla 2018 v Trnave. Nadväzujúc na svoje stanoviská k príprave a predchádzajúcemu
zneniu NPRVV, je pripravená spolupracovať nielen pri zlepšovaní indikátorov plnenia opatrení, ale aj
pri ich implementácii tak, aby sa v čo najväčšej miere dosiahol rozvoj a kvalita slovenského vysokého
školstva. Vzhľadom na otvorený charakter dokumentu, ktorého akčné plány majú byť aktualizované do
31. decembra 2019, SRK deklaruje záujem aktívne vstúpiť do procesu ich revízie.
SRK zdôrazňuje, že vzdelávanie je kľúčom k budúcnosti Slovenska. Predpokladá sa, že 65 % dnešných
detí bude pracovať na zatiaľ neexistujúcich pracovných pozíciách1. Školstvo je z dlhodobého hľadiska
jednou z najvýznamnejší verejných investícii, ktorými štát podporuje svoj budúci hospodársky
a spoločenský rozvoj. Podľa OECD, SR vynaložila v roku 2014 na služby z verejných zdrojov 42 % svojho
HDP, na vysoké školstvo však len 1 % HDP a na školstvo spoločne 3,6 % HDP2. Slovenská republika musí
nevyhnutne mať a napĺňať vlastnú kvalitnú dlhodobú koncepciu rozvoja školstva sprevádzanú
konkretizovaným plánom realizácie a kompatibilným modelom financovania a hodnotenia.
SRK podporuje strategický zámer NPRVV posilniť inklúziu a integráciu výchovno-vzdelávacieho
systému v SR ako celku. Prepojenie NPRVV s predchádzajúcimi analytickými dokumentami, ako aj so
záväzkami SR v oblasti školstva v stratégii Európa 2020 a Agende 2030 môže podporovať akceptáciu
NPRVV na politickej i odbornej úrovni.
SRK v tejto súvislosti upozorňuje na to, že uvedená európska stratégia sa orientuje najmä na politiky
„rastu a zamestnanosti“. Tieto politiky však zároveň v určitej miere redukujú poslanie vysokých škôl na
formu podpory podnikateľských projektov a poskytovanie zamestnaneckých zručností študentom,
ktoré sa neustále menia. V zámere podriadiť vysoké školstvo stavu pracovného trhu absentuje
mnohorozmernosť vzdelávania, výskumu a spoločenskej úlohy vysokých škôl. Vysoké školstvo je
verejnou záležitosťou a vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne.
Poslaním vysokých škôl je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v
človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým
prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Potenciál a činnosť vysokých škôl podporujú ekonomiku
štátu, avšak nielen priamo, ale aj viacerými spôsobmi výrazne presahujúcimi politiku „rastu
a zamestnanosti“.
S ohľadom na svoje poslanie je SRK pripravená vstúpiť do diskusie so zamestnávateľmi, ktorí dnes
žiadajú „reformu terciárneho vzdelávania“, ale ktorých požiadavky čiastočne reflektujú aj opatrenia
NPRVV.
SRK považuje za zásadnú záležitosť finančné krytie opatrení NPRVV, a to v takej miere, aby sa investície
do vzdelávania a do výskumu a inovácií dostali čo najskôr na úroveň priemeru krajín OECD a EÚ. Už
teraz je zrejmé, že väčšina z nárastu štátnych dotácií sa využije na platové ohodnotenie pedagógov, čo
je nevyhnutné a nespochybniteľné. Upozorňujeme však, že skutočný rozvoj zahŕňa aj modernizáciu
procesov a infraštruktúry vysokých škôl. SRK apeluje na politické strany a štátne reprezentácie, aby

“McLeod, Scott and Karl Fisch, “Shift Happens”, <a href="https://shifthappens.wikispaces.com"
target="_blank">https://shifthappens.wikispaces.com</a>.”
From: The Future of Jobs - Reports - World Economic Forum
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/chapter-1-the-future-of-jobs-and-skills/#view/fn-1
2
OECD (2017), "Indicator B4 What is the total public spending on education?", in Education at a Glance 2017:
OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eag-2017-19-en.
1
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nielen podporili takýto záväzok, ale aby sa usilovali o jeho naplnenie a dlhodobejšiu stabilizáciu, a to
práve teraz, v čase hospodárskeho rastu SR.
SRK nepredkladá ďalšie konkrétne pripomienky k opatreniam NPRVV, keďže ide o nedávno schválený
a v budúcnosti dynamicky sa tvoriaci dokument. Implementačný plán bude však potrebné korigovať a
precizovať vo viacerých smeroch, pretože obsahuje nezodpovedajúce a nekoherentné časové a iné
vecné údaje, nedefinované výrazy, ktoré neumožňujú posúdiť financovanie jednotlivých položiek
a ďalšie chyby, či nepresnosti. Z hľadiska predchádzajúcich skúseností vysokých škôl upozorňujeme
osobitne na to, že plánované opatrenia, napríklad trojité hodnotenie tvorivej činnosti vysokých škôl,
by sa mali realizovať tak, aby zaťažili vysoké školy, ich zamestnancov a študentov len v nevyhnutnej
miere a aby využívali predovšetkým voľne dostupné, ale overiteľné a objektívne dáta. SRK považuje
zloženie pracovných skupín za otvorené a požaduje ich rozšírenie o ďalších zástupcov za SRK.
Štát a príslušný rezort deklarujú prostredníctvom NPRVV budúci vývoj slovenského školstva.
Odporúčame však Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR využívať v maximálnej miere aj
skúsenosti a príklady dobrej praxe, ktoré už existujú na európskej úrovni. Takou je napríklad
problematika full costing (projekt EUA EUIMA), či rozvoj fundraisingu v rámci budovania
inštitucionálnej identity. Opatrenia NPRVV pre vysoké školstvo treba v maximálnej možnej miere
zamerať na podporu digitalizácie obsahu a foriem vzdelávania, širokú podporu Open Science a s ňou
súvisiacu problematiku Open Access, a to aj v nadväznosti na pripravovaný 9. rámcový program EÚ pre
výskum a inovácie, na posilňovanie excelentnosti nielen vo výskume, ale aj vo vzdelávaní napr.
osobitnou podporou pre univerzity úspešné v iniciatíve European Universities Network. Prirodzené je
jednoznačné zapojenie sa do fungujúcich európskych štruktúr zameraných na kvalitu vzdelávania
a kvalitu výskumu. Znamená to okrem iného aj implementovať odporúčania ESG, zapájať sa do
procesov v EUA, stať sa členom ENQA a byť nositeľom jej medzinárodných aktivít.
V Trnave 13. júla 2018

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.,
prezident SRK

11

Uznesenia a závery prijaté na mimoriadnom zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie
13. júla 2018 v Trnave
Uznesenie č. 1
Slovenská rektorská konferencia vyjadrila súhlas s návrhom ministerky školstva, vedy, výskumu
a športu SR č. 2018/5588:29-15A0 z 22. júna 2018 vymenovať prof. MUDr. Andreja Dukáta, CSc.,
prof. Ing. Michala Fendeka, DrSc., prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc., Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraja
Sinaya, DrSc., prof. PharmDr. Danielu Ježovú, DrSc., prof. RNDr. Petra Markoša, DrSc. a prof. RNDr.
Miroslava Urbana, DrSc. za členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.
Záver
Slovenská rektorská konferencia berie na vedomie informáciu o nominácii zástupcov SRK
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., Prof. h. c. prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. a prof.
RNDr. Pavla Sováka, CSc. do expertnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na
konkretizáciu návrhov na rozvoj terciárneho vzdelávania.
Uznesenie č. 2
Slovenská rektorská konferencia jednomyseľne schválila Vyjadrenie SRK k zákonným normám
upravujúcim oblasť vysokého školstva schváleným dňa 19. júna 2018 v Národnej rade SR.
Uznesenie č. 3
Slovenská rektorská konferencia jednomyseľne schválila Vyjadrenie SRK k dokumentu Národný
program rozvoja výchovy a vzdelávania z 27. júna 2018.
Uznesenie č. 4
Slovenská rektorská konferencia žiada Sekciu vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR predĺžiť pre verejné vysoké školy termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na financovanie rozvojových projektov na rok 2018 do 15. septembra 2018.
Záver
Slovenská rektorská konferencia vzala na vedomie žiadosť ministerky školstva, vedy, výskumu
a športu SR č. 2018/8313:2-15A0 zo dňa 14. júna 2018 o vyjadrenie k návrhu na doplnenie
v súčasnosti platných Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej
tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy, ktorý odsúhlasila
Akreditačná komisia na svojom 105. zasadnutí s pripomienkou.
V Trnave 13. júla 2018

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.,
prezident SRK

12

