Zápisnica zo 73. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,
konaného 3. a 4. decembra 2015 v Bratislave
Prítomní:
• doc. Samuel Abrahám, PhD. (len 3. 12. 2015)
• Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
• Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
• doc. Mária Heinzová, ArtD.
• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
• prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (len 4. 12. 2015)
• prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
• prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. (len 3. 12. 2015)
• prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
• doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
• Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. (len 3. 12. 2015)
• prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
• doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.
• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. (len 3. 12. 2015)
• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
• prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. (len 4. 12. 2015)
• prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
• doc. RNDr. János Tóth, PhD. (len 3. 12. 2015)
• prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Ospravedlnení:
• Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
• prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
• prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
• prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
• Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
Hostia:
• prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
• doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
• Mgr. Jozef Jurkovič
• prof. Ing. Peter Plavčan, PhD.
• doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
• Mgr. Jana Šmelková
• PhDr. Veronika Trstianska, PhD.
Prítomní na verejnej časti rokovania
• Ing. Tomáš Kováč
• Bálint Lovász
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Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „SRK“) viedol prezident prof. Ing. Rudolf
Kropil, CSc. Privítal prítomných členov SRK a hostí. Osobitne ospravedlnil ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR a neprítomných členov. Následne predstavil nových členov SRK, ktorí sa na
rokovaní zúčastnili prvýkrát a to:
• prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD.; rektora Prešovskej univerzity v Prešove,
• doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc.; rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
V úvode prezident SRK informoval o harmonograme pripravovaného spoločného zasadnutia Českej
konferencie rektorov a SRK v dňoch 3. a 4. 12. 2015 v Bratislave.
Prezident SRK vysvetlil procedurálne záležitosti. K 3. 12. 2015 má SRK 20 členov z verejných, 3 členov
zo štátnych a 8 členov zo súkromných vysokých škôl. Spolu je to 31 členov. Poverení výkonom funkcie
rektora boli pozvaní na zasadnutie ako hostia bez práva hlasovať, ale ospravedlnili sa.
Pre potreby hlasovania podľa štatútu SRK má každý rektor verejnej a štátnej vysokej školy jeden hlas.
Rektorom súkromných vysokých škôl prislúcha jeden kuriálny hlas za každú aj začatú päticu
súkromných vysokých škôl. Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len „MŠVVŠ SR“) je na Slovensku 13 súkromných vysokých škôl. Z toho vyplývajú 3 kuriálne
hlasy rektorov súkromných vysokých škôl v SRK. SRK má k 3. 12. 2015 spolu 26 členov s hlasovacím
právom.
SRK je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SRK s hlasovacím
právom, t. j. min. 14 členov s hlasovacím právom. Táto podmienka je splnená. Na začiatku rokovania
boli prítomní 15 rektori verejných vysokých škôl, traja rektori štátnych vysokých škôl a 5 rektori
súkromných vysokých škôl. Spolu bolo prítomných 23 členov SRK.
Uznesenie SRK je platné, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet všetkých členov SRK
s hlasovacím právom, t. j. min. 14 členov.
Prítomní rektori súkromných vysokých škôl určili ako nositeľov kuriálnych hlasov pre 73. zasadnutie
SRK doc. Samuela Abraháma, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Vieru Cibákovú, CSc. a prof. Ing. Editu Hekelovú,
PhD.
Po určení nositeľov kuriálnych hlasov bolo na rokovaní prítomných celkom 21 členov SRK s hlasovacím
právom. SRK bola počas celého rokovania uznášaniaschopná.
Za overovateľov zápisnice zo 73. zasadnutia prezident SRK navrhol Dr. h. c. prof. Ing. Vieru Cibákovú,
CSc. a prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc. a dal o návrhu hlasovať.
 Overovatelia zápisnice zo 73. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne.
Prezident SRK navrhol ako členov návrhovej komisie pre 73. zasadnutie SRK prof. doc. JUDr. Mareka
Šmida, PhD., prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. a doc. Ing.
Vladimíra Hiadlovského, PhD. Nikto nepredložil iný návrh. Prezident SRK dal hlasovať o svojom
návrhu.
 Členovia návrhovej komisie pre 73. zasadnutie SRK boli schválení väčšinou hlasov
(17 hlasov za návrh, 4 sa zdržali hlasovania, nikto nebol proti).
Prezident SRK navrhol doplniť za tretieho člena volebnej a mandátovej komisia doc. Ing. Jozefa
Putteru, CSc. a dal hlasovať o návrhu.
 Člen volebnej a mandátovej komisie bol schválený potrebným počtom hlasov
(20 hlasov za návrh, 1 sa zdržal hlasovania, nikto nebol proti).
Volebná/mandátová komisia pre 73. zasadnutie SRK pracovala v zložení:
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Predseda: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Členovia: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia
Prezident SRK predložil na schválenie návrh programu 73. zasadnutia SRK, ktorý bol členom SRK
zaslaný spolu s pozvánkou.
Návrh programu:
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 72. zasadnutia SRK (17. 9. 2015 vo Zvolene)
3. Správa prezídia SRK za obdobie od 17. 9. 2015
4. Financovanie vysokého školstva zo štátneho rozpočtu v roku 2016: návrh metodiky dotácií zo
štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 a návrh rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu na rok 2016
5. Rôzne
a) Vyjadrenie SRK k návrhu na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej
školy Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
b) Schválenie členského príspevku SRK v Európskej asociácii univerzít za rok 2016
c) Akreditácie EUR-ACE - linka
Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. navrhol bod 5 a) ako samostatný bod programu č. 5. Bod
„Rôzne“ navrhol doplniť o Akčný plán informatizácie a digitalizácie školstva do roku 2020 a Mediálne
výstupy SRK. Prezident SRK podporil uvedené zmeny a dal hlasovať o protinávrhu programu
zasadnutia.
 Protinávrh programu 73. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne.
Schválený program 73. zasadnutia SRK
Schválenie návrhu programu zasadnutia
Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 72. zasadnutia SRK (17. 9. 2015 vo Zvolene)
Správa prezídia SRK za obdobie od 17. 9. 2015
Financovanie vysokého školstva zo štátneho rozpočtu v roku 2016: návrh metodiky dotácií zo
štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 a návrh rozpisu dotácií zo štátneho
rozpočtu na rok 2016
5. Vyjadrenie SRK k návrhu na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
6. Rôzne
a. Schválenie členského príspevku SRK v Európskej asociácii univerzít za rok 2016
b. Akreditácie EUR-ACE - linka
c. Akčné plány informatizácie a digitalizácie školstva do roku 2020
d. Mediálne výstupy SRK

1.
2.
3.
4.

K bodu 2 - Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 72. zasadnutia SRK
Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. a generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová informovali
o plnení záverov a uznesení SRK. Písomná informácia bola zverejnená na intranete SRK.
Záver
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie zápisnicu zo 72. zasadnutia SRK 17. 9. 2015 vo
Zvolene bez pripomienok.
Prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. požiadal prezidenta SRK o vyjadrenie k problému obsadzovania
funkčných miest garantov na vysokých školách. Spracovaním stanoviska SRK v predmetnej veci bol
poverený viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. Stanovisko sa pripravuje, bude
predložené na odsúhlasenie prezídiu SRK a následne zverejnené.
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K bodu 3 - Správa prezídia SRK za obdobie od 17. 9. 2015
Generálna sekretárka informovala o aktivitách prezídia za uvedené obdobie. Písomná informácia bola
zverejnená na intranete SRK. Prezident SRK doplnil, že dňa 13. 1. 2016 je plánované spoločné
zasadnutie Akreditačnej komisie a SRK.
Záver
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od 17. 9. 2015
bez pripomienok.
K bodu 4 - Financovanie vysokého školstva zo štátneho rozpočtu v roku 2016: návrh metodiky
dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 a návrh rozpisu dotácií zo
štátneho rozpočtu na rok 2016
Prezident SRK sumarizoval pripomienky SRK prijaté na 70. mimoriadnom zasadnutí 15. 1. 2015
v Banskej Bystrici. Predložený návrh metodiky na rok 2016 nezohľadňuje uznesenie č. 3, ktorým SRK
žiadala stabilnú metodiku platnú na dlhšie časové obdobie. Ako zásadný problém vníma celkový
objem finančných prostriedkov, ktorý mierne rastie od roku 2010, kedy nastal výrazný prepad vo
financovaní vysokého školstva. Rozpočet na rok 2016 v objeme 462 032 066,- eur je len mierne
navýšený, ale chýbajú v ňom prostriedky na 4 % valorizáciu miezd vo výške približne 10,2 mil. eur.
SRK žiadala každoročné navýšenie rozpočtu o 20 mil. eur. Prezident informoval aj o pripomienkach
SRK, ktoré navrhovateľ akceptoval, resp. čiastočne prijal.
K 27. 11. 2015 predložilo písomné pripomienky 7 členov SRK a to rektor Trenčianskej univerzity A.
Dubčeka v Trenčíne, rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, rektor Prešovskej univerzity
v Prešove, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, rektor Technickej univerzity v Košiciach
a rektori Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Prezident SRK
navrhol, aby rektori, ktorí predložili písomné pripomienky, uviedli svoje návrhy. Následne dal
hlasovať o návrhu postupu.
 Postup ďalšieho rokovania SRK bol schválený väčšinou hlasov
(20 hlasov za návrh, 1 sa zdržal hlasovania, nikto nebol proti).
Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. žiadal očistiť celkový objem výdavkov na verejné vysoké školstvo od
sociálnej podpory pre študentov. Návrh rozpočtu kritizoval, pretože nevytvára priestor na rozvoj.
Korekcie podľa Centrálneho registra študentov („CRŠ“) považuje za retroaktívne. Zmena v kritériu K1
vnáša podľa neho do systému rozpor.
Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. predložil 3 základné oblasti pripomienok. Celkový objem výdavkov
označil za nedostatočný. Zaujímal sa, ako ministerstvo využije 2,34 % z celkového objemu, ktoré
v návrhu bližšie nešpecifikovalo. Tvorbu vzorca zhodnotenia vedeckovýskumnej činnosti („VVČ“)
označil za nejasnú. Valorizáciu miezd na rok 2016 navrhol prideľovať podľa počtu zamestnancov. Pri
uplatňovaní koeficientu absolventov („KAP“) navrhol postupovať podľa metodiky z roku 2015.
Na zasadnutie SRK prišiel ďalší hosť - generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVŠ
SR prof. Ing. Peter Plavčan, PhD.
Na pripomienky členov SRK reagoval Mgr. Jozef Jurkovič, riaditeľ Odboru vysokých škôl. Korekcie
počtu študentov v CRŠ vychádzajú z pripomienky SRK o chybných údajoch v registri. Kritérium
akreditácie („KrA“) je jednou z výraznejších zmien a má reflektovať kvalitu podľa výsledkov
komplexnej akreditácie. Celkový objem výdavkov bol navýšený podľa možností ministerstva.
Valorizácia miezd bude alokovaná v januári a bude prepočítaná podľa počtu zamestnancov, okrem
zamestnancov študentských jedální. Ministerstvo ju nezapracovalo do metodiky, lebo sa nemá
prenášať do ďalších rokov. KAP je problémom pri malých ŠO. Podrobnejšie informoval o plánovanom
využití 2,34 % z celkového objemu. O KrA nebola širšia diskusia, výsledky boli zverejnené na jeseň
2015.
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V diskusii doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vyjadril nespokojnosť s prepočtom KrA, ktorý v tejto podobe
nezohľadňuje výsledky komplexnej akreditácie („KA“). Prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. podotkol, že ak
metodika nezohľadňuje výsledky KA, treba tento proces zrušiť. Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
podotkol, že v prípade zlepšenia vysokých škôl en blok sa podiel matematicky zmenšuje pre všetky
vysoké školy. Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. očakával väčšie rozdiely. Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
poznamenal, že treba dať viac financií kvalitnejším vysokým školám, ale z navýšených prostriedkov
dotácie.
O slovo požiadal doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku („OZPŠaV“) a sumarizoval stanovisko zväzu k návrhu rozpočtu.
Informoval o pripravovanom stretnutí zväzu s reprezentáciami, z ktorého by malo vzísť spoločné
komuniké adresované politickým stranám pred parlamentnými voľbami.
V diskusii ďalej vystúpil prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc, ktorý podporil požiadavku zapracovať výstupy
z KA do metodiky vo väčšej miere. Doc. Mária Heinzová, ArtD. navrhla rozpísať VVČ podľa umeleckej
činnosti v CREUČ vo výške 70 % a zvyšok v roku 2016 po verifikácii údajov za roky 2013 a 2014. Prof.
RNDr. Pavol Sovák, CSc. požiadal podporiť návrh pre výpočet KAP a pre podskupinu použiť KAP
určený na základe podielu počtu evidovaných nezamestnaných spolu na druhom a treťom stupni a
počtu absolventov na týchto stupňoch. Ďalej navrhol pri medziodborovom štúdiu použiť výpočet KAP
ako aritmetický priemer KAP oboch odborov. Prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. podporil zvýšiť
koeficient odboru pre skupinu 11 Kanonické právo, Právo ako ho predložila Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach minimálne na hodnotu 1,3.
Na pripomienky členov SRK opäť odpovedal Mgr. Jozef Jurkovič. Ministerstvo vie zohľadniť verifikáciu
údajov v CREUČ. V súvislosti s KAP ide o technický problém a zlepšenie sa očakáva po dátovom
prepojení s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR („ÚPSVaR SR“). Zvýšením koeficientu odboru
Právo sa zaoberali a plánujú vyčleniť 40 tis. eur pre právnické fakulty. Prof. Ing. Peter Plavčan, PhD.
informoval o štatistike ÚPSVaR SR, ktorá hovorí o 400 tis. nezamestnaných absolventoch po 8 dňoch
od ukončenia štúdia, po roku je z tejto skupiny evidovaných 600 absolventov a po 1,5 roku len 7
osôb.
Na zasadnutie SRK prišiel prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Počet členov s právom hlasovať sa zvýšil na
22.
Predseda Rady vysokých škôl SR („RVŠ SR“) doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval o stanovisku
RVŠ SR, ktorá sa odmietla vyjadriť k návrhu metodiky z dôvodu dlhodobého neakceptovania
pripomienok a odmietla návrh rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2016 ako nedostatočný.
Vyzval SRK na spoločný postup.
Predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl SR („ŠRVŠ SR“) Mgr. Jana Šmelková informovala
o stanovisku študentskej rady, ktorá sa pripojila k RVŠ SR.
Prezident SRK sa poďakoval hosťom za vyjadrenia. Informoval ich, že členovia SRK nesúhlasia
s celkovým objemom prostriedkov na verejné vysoké školy na rok 2016, ktorý rovnako považujú za
nízky. Avšak členovia SRK sa chcú vyjadriť k návrhu metodiky rozpisu dotácie, pretože to považujú za
povinnosť voči vysokým školám, ktoré riadia. SRK ďalej pokračovala v diskusii.
Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. konštatoval, že len 6 vysokých škôl zaznamenalo nárast rozpočtu, hoci
ako univerzitné bolo po 1. kole komplexnej akreditácie označených 16 vysokých škôl. Dr. h. c. doc.
Ing. Jozef Matúš, CSc. navrhol, aby reprezentácie vysokých škôl spoločne vypracovali vlastný návrh
metodiky, ktorý by nebol spájaný s návrhom rozpočtu. Prezident SRK vyjadril súhlas s princípom
oddelenia návrhu metodiky od návrhu rozpočtu. Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. navrhol, aby si
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ministerstvo individuálne overovalo údaje z CRŠ. Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. súhlasil, aby sa
oddelila metodika od rozpisu, zároveň zdôraznil, že vysoké školstvo je výrazne podfinancované,
vysokoškolskí zamestnanci majú nízke mzdy, chýbajú prostriedky na doktorandov. Prof. Ing. Robert
Redhammer, PhD. navrhol v súvislosti s poklesom počtu doktorandov zvýšiť váhu doktorandov.
Pripomenul, že opakovane navrhuje systémové zmeny v postupe SRK pri prerokovaní návrhu
metodiky a návrhu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu.
Z rokovania odišiel doc. Samuel Abrahám, PhD., počet členov s právom hlasovať sa znížil na 21.
Po prestávke prezident SRK informoval, že 73. rokovanie SRK bude pokračovať 4. 12. 2015 po
ukončení rokovania SRK s Českou konferenciou rektorov, kedy bude bod 4 uzatvorený. Požiadal
členov návrhovej komisie predložiť návrh uznesení. Keďže k navrhovanému postupu nebol vyslovený
iný návrh, prezident SRK dal o ňom hlasovať.
 S pokračovaním rokovania o bode 4 dňa 4. 12. 2015 súhlasila väčšina členov
(20 hlasov za návrh, 1 sa zdržal hlasovania, nikto nebol proti).
K bodu 5 - Vyjadrenie SRK k návrhu na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej
školy Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Členovia SRK dostali k dispozícii dokumenty k bodu 5 v dostatočnom časovom predstihu. Prezident
otvoril bod a dal hlasovať o návrhu na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej
školy Vysoká škola Goethe Uni Bratislava.
 SRK nesúhlasila s odňatím štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy Vysoká
škola Goethe Uni Bratislava
(11 hlasov za návrh, 9 sa zdržali hlasovania, nikto nebol proti).
Uznesenie
Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy Vysoká škola Goethe Uni
Bratislava.
(Uznesenie bolo dňa 4. 12. 2015 zrušené.)
K bodu 6 - Rôzne
Z rokovania odišiel prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., počet členov s právom hlasovať sa znížil na
20.
a) Generálna sekretárka predložila na schválenie faktúru na uhradenie členského príspevku SRK
v Európskej asociácii univerzít („EUA“) v roku 2016 vo výške 5 329,- eur. Prezident SRK dal
hlasovať o návrhu na schválenie členského príspevku v EUA.
 SRK súhlasila s uhradením členského príspevku v EUA v roku 2016 vo výške 5 329,- eur
(20 hlasov za návrh, nikto sa nezdržal a nikto nebol proti).
Uznesenie
Slovenská rektorská konferencia súhlasí s uhradením členského príspevku v Európskej asociácii
univerzít v roku 2016 vo výške 5 329,- eur podľa faktúry EUA č. 160820.
b) Prezident SRK presunul bod 6 b) na ďalšie zasadnutie SRK vzhľadom na neprítomnosť prof. Ing.
Dušana Petráša, PhD., prezidenta ZSVTS, na zasadnutí SRK.
Na rokovanie sa vrátil prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., počet členov s právom hlasovať sa zvýšil
na 21.
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c) Prezident SRK informoval o Akčných plánoch informatizácie a digitalizácie školstva do roku 2020.
Poveril 4 odborníkov z vysokých škôl (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická
univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Zvolene a Trnavská univerzita v Trnave)
zastupovať SRK na rokovaniach k akčným plánom.
d) Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. sa zaujímal, či SRK prijala uznesenie, ktoré určuje osoby
s výhradným právom vyjadrovať sa v médiách. Prezident SRK uzavrel diskusiu o medializácii
vysokého školstva konštatovaním, že v prípade potreby vie SRK operatívne prijať stanovisko pre
médiá.
Pokračovanie 73. zasadnutia SRK dňa 4. 12. 2015
Na začiatku druhej časti rokovania 4. 12. 2015 bolo prítomných 15 členov z verejných vysokých škôl, 2
členovia zo štátnych vysokých škôl a 3 členovia zo súkromných vysokých škôl, ktorí sa stali nositeľmi
kuriálnych hlasov a to menovite Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., prof. Ing. Edita Hekelová,
PhD. a prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. Na pokračovaní 73. zasadnutia SRK bolo prítomných 20 členov
s hlasovacím právom.
Prezident SRK otvoril pokračovanie rokovania. Na základe neformálnej diskusie s členmi SRK dospel
k názoru, že členovia neboli dostatočne oboznámení s návrhom na odňatie štátneho súhlasu na
pôsobenie súkromnej vysokej školy Vysoká škola Goethe Uni Bratislava a na zasadnutí 3. 12. 2015
došlo k zmätočnému hlasovaniu. Prezident SRK požiadal členov SRK vyjadriť súhlas s opätovným
otvorením bodu 5.
 SRK súhlasila s opätovným otvorením bodu 5.
(17 hlasov za návrh, 3 sa zdržali a nikto nebol proti).
K bodu 5 - Vyjadrenie SRK k návrhu na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej
školy Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Prezident SRK oboznámil prítomných členov s listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR,
ktorým žiada SRK o súhlas na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej Vysokej školy
Goethe Uni Bratislava. Následne dal prezident SRK hlasovať, či prítomní členovia SRK súhlasia
s hlasovaním o novom uznesení SRK v predmetnej veci.
 SRK súhlasila s hlasovaním o novom uznesení SRK k návrhu na odňatie štátneho súhlasu na
pôsobenie súkromnej Vysokej školy Goethe Uni Bratislava
(19 hlasov za návrh, 1 sa zdržal a nikto nebol proti).
Prezident predložil návrh unesenia SRK, v ktorom SRK vyjadruje súhlas s odňatím štátneho súhlasu na
pôsobenie súkromnej Vysokej školy Goethe Uni Bratislava.
 SRK jednomyseľne súhlasila s návrhom na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej
Vysokej školy Goethe Uni Bratislava.
Uznesenie
SRK súhlasí s odňatím štátneho súhlasu na pôsobenie právnickej osobe Vysoká škola Goethe Uni
Bratislava, a.s. so sídlom v Bratislave.
K bodu 4 - Financovanie vysokého školstva zo štátneho rozpočtu v roku 2016: návrh metodiky
dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 a návrh rozpisu dotácií zo
štátneho rozpočtu na rok 2016
Prezident SRK predložil návrhy uznesení pripravené návrhovou komisiou a dal o nich hlasovať.
Návrh uznesenia
Slovenská rektorská konferencia („SRK“) zásadne odmieta návrh pridelených finančných prostriedkov
pre verejné vysoké školy na rok 2016, ktorý je pod hranicou trvalej udržateľnosti chodu verejných
vysokých škôl a nevytvára podmienky ani pre ich základný rozvoj. Zároveň nepostačuje na bazálnu
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udržateľnosť vybudovanej vedeckovýskumnej infraštruktúry a ohrozuje konkurencieschopnosť
Slovenska.
 SRK jednomyseľne súhlasila s návrhom uznesenia.
Návrh uznesenia
Pridelené finančné prostriedky nezabezpečujú rast kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti
a preto SRK navrhuje, aby sa tieto prostriedky medziročne zvyšovali - a to minimálne o 5 % zo
štátneho rozpočtu a osobitne na zabezpečenie udržateľnosti vedeckovýskumnej infraštruktúry, čo by
vytvorilo podmienky na porovnateľnosť Slovenska s krajinami V4.
V diskusii členovia SRK odmietli časť poslednej vety a to „čo by vytvorilo podmienky na
porovnateľnosť Slovenska s krajinami V4“.
 SRK jednomyseľne súhlasila s upraveným návrhom uznesenia.
Návrh uznesenia
SRK žiada navýšiť aj položky v rozpise dotácie z titulu valorizácie tarifných platov pedagogickým a
nepedagogickým zamestnancom vysokých škôl v roku 2016 o deklarované 4 %.
 SRK súhlasila s návrhom uznesenia
(19 hlasov za návrh, 1 sa zdržal a nikto nebol proti).
Následne Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. navrhla doplniť v texte „verejných a štátnych“
vysokých škôl. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu doplneného uznesenia.
 SRK jednomyseľne súhlasila s upraveným návrhom uznesenia.
Na rokovanie prišiel prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., počet členov s právom hlasovať sa zvýšil na
21.
Návrh unesenia
SRK predkladá pripomienky k návrhu metodiky dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým
školám na rok 2016 a návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2016:
a. Navrhujeme pre výpočet KAP pre podskupinu použiť KAP určený na základe podielu počtu
evidovaných nezamestnaných spolu na druhom a treťom stupni a počtu absolventov na
týchto stupňoch. Pri medziodborovom štúdiu navrhujeme použiť výpočet KAP ako
aritmetický priemer KAP oboch odborov (teda rovnako ako pri učiteľskom štúdiu).
Navrhujeme namiesto hranice KAP aspoň 0,9 použiť podmienku KZV1 aspoň 3,50.
 SRK súhlasila s návrhom uznesenia
(17 hlasov za návrh, 3 sa zdržali a 1 bol proti).
Návrh unesenia
b. Žiadame zvýšiť koeficient odboru pre skupinu 11 – Kanonické právo, Právo minimálne na
hodnotu 1,3.
 SRK súhlasila s návrhom uznesenia
(18 hlasov za návrh, 3 sa zdržali a nikto nebol proti).
Návrh unesenia
c. V časti 21 návrhu metodiky navrhujeme úpravu: „Študenti v študijných programoch podľa
§ 53 ods. 3 zákona sa považujú prvé tri roky štúdia za študentov študijného programu
prvého stupňa, inak sa považujú za študentov študijného programu druhého stupňa.“
 SRK súhlasila s návrhom uznesenia
(20 hlasov za návrh, 1 sa zdržal a nikto nebol proti).
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Návrh unesenia
d. Navrhujeme, aby sa časť dotácie na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť podľa
umeleckej tvorby rozpísala len do výšky 70 % s tým, že zvyšok bude rozpísaný po
verifikácii údajov v CREUČ za roky 2013 a 2014.
 SRK súhlasila s návrhom uznesenia
(15 hlasov za návrh, 4 sa zdržali a 2 boli proti).
Návrh unesenia
e. Žiadame zmierniť dopad zohľadňovania výsledkov hodnotenia kvality výskumnej činnosti
verejnej vysokej školy podľa komplexnej akreditácie úpravou vzorca nasledovne:
K1=(KZV1-1)3/2*TP.
V diskusii bolo navrhnuté nahradiť „zmierniť dopad zohľadňovania“ slovom „zohľadniť“. Rektori prof.
R. Redhammer, prof. S. Kmeť, prof. K. Mičieta a prof. P. Sovák odmietli zmiernenie kritéria kvality.
Prezident SRK dal hlasovať o upravenom návrhu uznesenia
Upravený návrh unesenia
e. Žiadame zohľadniť výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti verejnej vysokej školy
podľa komplexnej akreditácie úpravou vzorca nasledovne: K1=(KZV1-1)3/2*TP.
 SRK nesúhlasila s návrhom uznesenia
(10 hlasov za návrh, 7 sa zdržali a 4 boli proti).
Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným členom SRK za účasť na zasadnutí. Termín a miesto
ďalšieho zasadnutia SRK budú oznámené priebežne prostredníctvom sekretariátu.

V Bratislave 4. 12. 2015

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová

.............................................................
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Overovatelia:

Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.

..............................................................

prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

..............................................................
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Uznesenia zo 73. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK),
konaného 3. a 4. 12. 2015 v Bratislave
1. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) zásadne odmieta návrh pridelených finančných
prostriedkov pre verejné vysoké školy na rok 2016, ktorý je pod hranicou trvalej udržateľnosti
chodu verejných vysokých škôl a nevytvára podmienky ani pre ich základný rozvoj. Zároveň
nepostačuje na bazálnu udržateľnosť vybudovanej vedeckovýskumnej infraštruktúry a ohrozuje
konkurencieschopnosť Slovenska.
2. Pridelené finančné prostriedky nezabezpečujú rast kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej
činnosti a preto SRK navrhuje, aby sa tieto prostriedky medziročne zvyšovali - a to minimálne o
5 % zo štátneho rozpočtu a osobitne na zabezpečenie udržateľnosti vedeckovýskumnej
infraštruktúry.
3. SRK žiada navýšiť aj položky v rozpise dotácie z titulu valorizácie tarifných platov pedagogickým a
nepedagogickým zamestnancom verejných a štátnych vysokých škôl v roku 2016 o deklarované
4 %.
4. SRK súhlasí s odňatím štátneho súhlasu na pôsobenie právnickej osobe Vysoká škola Goethe Uni
Bratislava, a.s. so sídlom v Bratislave.
5. SRK predkladá pripomienky k návrhu metodiky dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým
školám na rok 2016 a návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2016:
a. Navrhujeme pre výpočet KAP pre podskupinu použiť KAP určený na základe podielu
počtu evidovaných nezamestnaných spolu na druhom a treťom stupni a počtu
absolventov na týchto stupňoch. Pri medziodborovom štúdiu navrhujeme použiť
výpočet KAP ako aritmetický priemer KAP oboch odborov (teda rovnako ako pri
učiteľskom štúdiu). Navrhujeme namiesto hranice KAP aspoň 0,9 použiť podmienku
KZV1 aspoň 3,50.
b. Žiadame zvýšiť koeficient odboru pre skupinu 11 – Kanonické právo, Právo
minimálne na hodnotu 1,3.
c. V časti 21 návrhu metodiky navrhujeme úpravu: „Študenti v študijných programoch
podľa § 53 ods. 3 zákona sa považujú prvé tri roky štúdia za študentov študijného
programu prvého stupňa, inak sa považujú za študentov študijného programu
druhého stupňa.“
d. Navrhujeme, aby sa časť dotácie na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť podľa
umeleckej tvorby rozpísala len do výšky 70 % s tým, že zvyšok bude rozpísaný po
verifikácii údajov v CREUČ za roky 2013 a 2014.
6. Slovenská rektorská konferencia súhlasí s uhradením členského príspevku v Európskej asociácii
univerzít v roku 2016 vo výške 5 329,- eur podľa faktúry EUA č. 160820.

V Bratislave 4. 12. 2015

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie
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