Zápisnica zo 75. riadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,
29. 3. 2016 v Košiciach

Prítomní:
 Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
 Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
 prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
 doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
 doc. Mária Heinzová, ArtD.
 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
 prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
 prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
 prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
 prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
 prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
 prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
 prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
 prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
 prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
 doc. RNDr. János Tóth, PhD.
 prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

Ospravedlnení:
 doc. Samuel Abrahám, PhD.
 Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
 prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
 prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
 doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
 Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
 doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
 Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
Hostia:
 PhDr. Anna Čekanová, PhD.
 doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
 Mgr. Jana Šmelková
 prof. Ing. Jozef Vilček, PhD.

Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „SRK“) viedol prezident prof. Ing. Rudolf Kropil,
CSc. Ospravedlnil neúčasť ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý bol v tento deň uvádzaný
do úradu. Privítal prítomných členov SRK a hostí a osobitne privítal nového člena SRK prof. PaedDr.
MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho z Akadémie umení v Banskej Bystrici.

K 29. 3. 2016 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
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bez práva hlasovať, na rokovaní sa zúčastnil len doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.

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 ku dňu rokovania 12 súkromných vysokých škôl. Z toho
vyplývajú 3 kuriálne hlasy rektorov súkromných vysokých škôl v SRK. SRK má k 29. 3. 2016 spolu 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 je splnená. Na začiatku
rokovania boli prítomní 18 rektori verejných vysokých škôl, jeden rektor štátnej vysokej školy a dvaja
rektori súkromných vysokých škôl. Spolu bolo prítomných 21 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 sa stali nositeľmi kuriálnych hlasov a to menovite prof. Ing.
Miroslav Kelemen, PhD. a prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
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 75. zasadnutia prezident SRK navrhol prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc.
a prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. a dal o návrhu hlasovať.
 Overovatelia zápisnice zo 74. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne.
Prezident SRK navrhol ako členov návrhovej komisie pre 75. zasadnutie SRK prof. RNDr. Karola Mičietu,
PhD., 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 75. zasadnutie SRK boli schválení väčšinou hlasov
(20 hlasov za návrh, 1 sa zdržal hlasovania, nikto nebol proti).

Prezident SRK navrhol doplniť za neprítomného tretieho člena volebnej a mandátovej komisie prof.
RNDr. Pavla Sováka, CSc. a dal hlasovať o návrhu.
 Člen volebnej a mandátovej komisie bol schválený potrebným počtom hlasov
(19 hlasov za návrh, 2 sa zdržali hlasovania, nikto nebol proti).
Volebná a mandátová komisia pre 75. zasadnutie SRK pracovala v zložení:
Predseda: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Členovia: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia
Prezident SRK predložil na schválenie návrh programu 75. zasadnutia SRK, ktorý bol členom SRK zaslaný
spolu s pozvánkou.
Návrh programu:
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 73. zasadnutia SRK (3. - 4. 12. 2015 v Bratislave) a zo
74. zasadnutia SRK (14. 1. 2016 v Bratislave), závery zo spoločného zasadnutia SRK
a Akreditačnej komisie (14. 1. 2016 v Bratislave)
3. Správa prezídia SRK za obdobie od 4. 12. 2015
4. Vyjadrenie k návrhu nových členov Akreditačnej komisie
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5. Korekcie k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
6. Financovanie verejných vysokých škôl (závery z diskusie o inštitucionálnom financovaní
tvorivej činnosti 1. 3. 2016 a závery z diskusie k metodike rozpisu dotácie na verejné vysoké
školy 18. 2. 2016)
7. Rokovanie Inštitútu SRK – voľba člena dozornej rady
8. Rôzne

Nikto z prítomných nemal námietku k návrhu a prezident SRK dal hlasovať o návrhu programu
zasadnutia.
 Program 75. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválený program 75. zasadnutia SRK
Schválenie návrhu programu zasadnutia
Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 73. zasadnutia SRK (3. - 4. 12. 2015 v Bratislave)
a zo 74. zasadnutia SRK (14. 1. 2016 v Bratislave) závery zo spoločného zasadnutia SRK a
Akreditačnej komisie (14. 1. 2016 v Bratislave)
Správa prezídia SRK za obdobie od 4. 12. 2015
Vyjadrenie k návrhu nových členov Akreditačnej komisie
Korekcie k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
Financovanie verejných vysokých škôl (závery z diskusie o inštitucionálnom financovaní
tvorivej činnosti 1. 3. 2016 a závery z diskusie k metodike rozpisu dotácie na verejné vysoké
školy 18. 2. 2016)
Rokovanie Inštitútu SRK – voľba člena dozornej rady
Rôzne

K bodu 2 - Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 73. zasadnutia SRK (3. - 4. 12. 2015 v Bratislave) a
zo 74. zasadnutia SRK (14. 1. 2016 v Bratislave) a závery zo spoločného zasadnutia SRK a Akreditačnej
komisie (14. 1. 2016 v Bratislave)
Generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová predložila písomné dokumenty, ktoré boli publikované na
webovom sídle SRK. Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. doplnil informáciu o priebehu
a výsledkoch rokovaní prezídia a ďalších členov SRK s predsedom vlády a ďalšími členmi vlády z
10. 12. 2015 a 8. 2. 2016. Na základe rokovaní bol navýšený rozpočet verejných vysokých škôl SR v roku
2016. Prezident SRK predložil závery zo spoločného stretnutia AK a SRK zo 14. 1. 2016.
Záver
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie zápisnice zo 73. zasadnutia SRK (3. - 4. 12. 2015 v
Bratislave) a zo 74. zasadnutia SRK (14. 1. 2016 v Bratislave) a závery zo spoločného zasadnutia SRK a
Akreditačnej komisie (14. 1. 2016 v Bratislave).

K bodu 3 - Správa prezídia SRK za obdobie od 4. 12. 2015
Generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová predložila správu prezídia, ktorú doplnili členovia prezídia
SRK. Viceprezident prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. pripomenul náročnosť situácie v školstve
v predchádzajúcich mesiacoch a vyzdvihol spoluprácu orgánov reprezentácie vysokých škôl. Prezident
SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. žiadal doplniť materiál o mediálne vystúpenia členov prezídia od
decembra 2015 až do februára 2016. Ďalej ústne sumarizoval požiadavky Deklarácie Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na
podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike (ďalej len
„deklarácia“) v časti II. Vysoké školstvo. Odporučil pokračovať v spoločnom postupe orgánov
reprezentácie vysokých škôl pri ďalších rokovaniach.

V diskusii prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. upozornil na chybu v časti o Cene SRK za umenie, ktorú
v r. 2015 získala Mgr. art. Adriana Debnárová. Niektorí členovia SRK navrhli, aby sa závery z rokovania
Akreditačnej komisie a SRK predložili spolu s deklaráciou Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu
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SR („MŠVVŠ SR“). Prítomní rektori a hostia sa zaujímali o ďalší postup SRK, ak nebudú požiadavky
Deklarácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií
pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej
republike prijaté novou vládou SR. V diskusii odzneli návrhy SRK, aby bola explicitná vo svojich
požiadavkách, ktoré má prezentovať verejnosti v zrozumiteľnej a konkrétnej forme. Všeobecné
formulácie majú byť následne rozpracované. Závery zo spoločného zasadnutia SRK a AK sú podľa
niektorých členov všeobecne koncipované a odznelo odporúčanie na ich konkretizáciu. Rovnako
odporúčania z deklarácie majú deklaratívny charakter a niektorí členovia odporúčali vypracovať
konkrétne opatrenia. V diskusii k merateľným tézam z deklarácie bolo členmi SRK pripomenuté, že tie
musia byť validované a nemali by zahŕňať zdroje zo štrukturálnych fondov, pretože dochádza
k skresleniu výdavkov štátu z vlastných zdrojov. V diskusii odznelo tiež odporúčanie pripraviť krátke
vyhlásenie, ktoré SRK navrhne ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR inkorporovať do
programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020.

Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že opatrenia z deklarácie majú slúžiť aj
Konfederácii odborových zväzov pri rokovaniach o novej kolektívnej zmluve s vládou SR. Prezident SRK
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. konštatoval, že závery z rokovaní zástupcov SRK s predstaviteľmi vlády SR
v decembri 2015, resp. 2016, boli z časti realizované a vyjadril presvedčenie, že SRK ako orgán
reprezentácie vysokých škôl bude aj v rokovaniach s novou vládou SR vystupovať ako rovnocenný
a zodpovedný partner. O ďalšom postupe SRK sa bude rokovať, až keď nebudú prijaté súčasné
požiadavky. V prípade potreby sa SRK stretne na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom prerokuje ďalšie
kroky.
Podpredsedníčka Rady vysokých škôl („RVŠ“) PhDr. Anna Čekanová, PhD. prezentovala požiadavky
RVŠ, ktoré spresňujú požiadavky na systémové zmeny obsiahnuté v deklarácii. Požiadavky schválilo
predsedníctvom RVŠ a do konca marca 2016 o nich hlasujú členovia rady.
Záver
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od 4. 12. 2015
s pripomienkami.

Prezident SRK navrhol presunúť bod 7 Rokovanie Inštitútu SRK za bod 3 na žiadosť niektorých členov
SRK. Prítomní jednomyseľne vyjadrili súhlas so zmenou.
Z rokovania odišiel prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. počet prítomných členov sa znížil na 21 osôb.
K bodu 7 - Rokovanie Inštitútu SRK – voľba člena dozornej rady
Priebeh a výsledky rokovania Inštitútu SRK sú zachytené v samostatnej zápisnici.

Uznesenie č. 1
Plénum Inštitútu SRK zvolilo doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. za člena Dozornej rady Inštitútu SRK
na dvojročné funkčné obdobie od 29. 3. 2016 do 28. 3. 2018 v súlade so Stanovami Inštitútu SRK.
Na rokovanie sa vrátil prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. počet prítomných členov sa zvýšil na 22 osôb.

K bodu 4 - Vyjadrenie k návrhu nových členov Akreditačnej komisie
Prezident SRK oboznámil prítomných s listom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR s návrhom
na členov Akreditačnej komisie č. 2016-10002/9804:2-15A0 zo dňa 4. 3. 2016. Informoval o dvoch
navrhovaných členoch komisie a požiadal rektorov vysokých škôl, ktorí návrhy predložili o prípadné
vyjadrenie. Následne odovzdal slovo predsedovi volebnej a mandátovej komisie SRK prof. JUDr. Jánovi
Svákovi, DrSc., aby viedol hlasovanie o vyjadrení sa členov SRK k návrhu ministra školstva. V diskusii
k návrhu na vymenovanie M. Kahanca odznela pripomienka, že odbor jeho pôsobenia je diametrálne
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odlišný od člena Akreditačnej komisie, ktorého má nahradiť - „historické vedy a etnológia“, čím nebude
táto oblasť v Akreditačnej komisii pokrytá.
Zápisnica volebnej a mandátovej komisie SRK z hlasovania o vyjadrení k návrhu ministra je súčasťou
zápisnice. Podľa štatútu SRK hlasuje o personálnych otázkach tajne.

Uznesenie č. 2
Slovenská rektorská konferencia súhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na
vymenovanie prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. za člena Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády
SR a nesúhlasí s návrhom Mgr. Martina Kahanca, PhD. za člena Akreditačnej komisie.
Z rokovania odišiel doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a počet prítomných členov sa znížil na 21 osôb.

K bodu 5 - Korekcie k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ
Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. informoval o doterajšom stave riešenia korekcií
a predložil návrh uznesenia. SRK žiada systémové zmeny do budúcnosti a do minulosti formou
generálneho pardonu alebo refundácií. Dodal, že zástupcovia predchádzajúcej vlády SR uznali
systémové chyby, ktoré spôsobujú nefunkčnosť čerpania štrukturálnych fondov. V diskusii prítomní
členovia upriamili pozornosť na zodpovednosť štátu za chyby v systéme. Navrhli hľadať právne
možnosti, ako definitívne vyriešiť problém korekcií. Napriek prísľubu členov predchádzajúcej vlády SR,
stále chodia na vysoké školy audity na vybrané projekty, preto treba pokračovať v rokovaniach
o korekciách s novou vládou SR.
Z rokovania odišiel prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a počet prítomných členov sa znížil na 20 osôb.

Uznesenie č. 3
SRK považuje uložené, ako aj hroziace korekcie týkajúce sa finančných prostriedkov získaných vysokými
školami ako prijímateľmi z fondov Európskej únie, za systémovo negatívne a fungovanie vysokých škôl
zásadne ohrozujúce činitele. O tomto bola oboznámená predchádzajúca vláda SR, ktorá uznala vážnosť
uvedeného stavu. Súčasná situácia v tejto veci vyžaduje zo strany štátu systémové, ako aj konkrétne,
individuálne krátkodobé a efektívne opatrenia.
SRK poveruje viceprezidenta SRK prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. pokračovať v tomto zmysle v
rokovaniach so zástupcami príslušných orgánov štátu, zabezpečiť právnu analýzu procesných krokov,
ktoré vysokým školám umožňuje právny poriadok a pripraviť listy predsedovi vlády SR, podpredsedovi
vlády SR pre investície, ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a ministrovi financií SR, ktorými
prezídium SRK požiada o riešenie v otázke korekcií s návrhom systémových riešení a konkrétnych
opatrení.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu doplneného uznesenia.
 Uznesenie bolo schválené jednomyseľne.

K bodu 6 - Financovanie verejných vysokých škôl
SRK zaslala členom informatívne závery z diskusie o inštitucionálnom financovaní tvorivej činnosti z
1. 3. 2016, na rokovaní zastupoval SRK viceprezident prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., ako aj závery
z diskusie k metodike rozpisu dotácie na verejné vysoké školy z 18. 2. 2016, kde SRK zastupoval prof.
Ing. Ferdinand Daňo, PhD. Stretnutia mali informačný charakter s cieľom hľadať východiská pre ďalšie
rokovania. Závery nie sú záväzné pre organizátora, ktorým bol riaditeľ odboru vysokoškolského
vzdelávania MŠVVŠ SR.
K bodu 8 – Rôzne
Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. kriticky zhodnotil poslednú požiadavku riadiaceho
orgánu pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov dokladovať k žiadosti aj kompletný
inventár všetkých zariadení žiadateľov. Žiadosť označil za diskriminačnú.
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Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. upozornil na interpretáciu auditov Ministerstva financií SR na
MŠVVŠ SR.

Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným členom SRK za účasť na zasadnutí. Poďakoval
hosťujúcemu rektorovi za možnosť konať zasadnutie na Technickej univerzite v Košiciach.
76. zasadnutie SRK sa bude konať 23. – 24. 5. 2016 alebo 30. – 31. 5. 2016 vo Zvolene.
V Bratislave 31. 3. 2016

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová

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

Overovatelia:
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

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

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

..............................................................
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Uznesenia zo 75. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,
29. 3. 2016 v Košiciach
Uznesenie č. 1
Plénum Inštitútu SRK zvolilo doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. za člena Dozornej rady Inštitútu SRK
na dvojročné funkčné obdobie od 29. 3. 2016 do 28. 3. 2018 v súlade so Stanovami Inštitútu SRK.
Uznesenie č. 2
Slovenská rektorská konferencia súhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na
vymenovanie prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. za člena Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády
SR a nesúhlasí s návrhom Mgr. Martina Kahanca, PhD. za člena Akreditačnej komisie.

Uznesenie č. 3
SRK považuje uložené, ako aj hroziace korekcie týkajúce sa finančných prostriedkov získaných vysokými
školami ako prijímateľmi z fondov Európskej únie, za systémovo negatívne a fungovanie vysokých škôl
zásadne ohrozujúce činitele. O tomto bola oboznámená predchádzajúca vláda SR, ktorá uznala vážnosť
uvedeného stavu. Súčasná situácia v tejto veci vyžaduje zo strany štátu systémové, ako aj konkrétne,
individuálne krátkodobé a efektívne opatrenia.
SRK poveruje viceprezidenta SRK prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. pokračovať v tomto zmysle v
rokovaniach so zástupcami príslušných orgánov štátu, zabezpečiť právnu analýzu procesných krokov,
ktoré vysokým školám umožňuje právny poriadok a pripraviť listy predsedovi vlády SR, podpredsedovi
vlády SR pre investície, ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a ministrovi financií SR, ktorými
prezídium SRK požiada o riešenie v otázke korekcií s návrhom systémových riešení a konkrétnych
opatrení.
V Bratislave 31. 3. 2016

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