Zápisnica zo 76. riadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,
30. 5. 2016 vo Zvolene

Prítomní:
 doc. Samuel Abrahám, PhD.
 Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
 Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
 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.
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
 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. PhDr. Egon Krák, ArtD.
 prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
 Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, 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:
 prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
 doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
 prof. PhDr. Erich Petlák, PhD.
 doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
 Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.

Hostia:
 Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“)
 Ing. Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy SR
(„OZPŠaV“)
 doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Rady vysokých škôl („RVŠ“)
 Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc., člen Akreditačnej komisie („AK“)
 PhDr. Veronika Trstianska, PhD., predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska („ADS“)
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Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „SRK“) viedol prezident prof. Ing.
Rudolf Kropil, CSc. Na úvod zasadnutia informoval o úmrtí prof. Ing. arch. Štefana Šlachtu,
PhD. dňa 26. 5. 2016, ktorý bol v r. 1994 – 2000 rektorom Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave a členom SRK; v r. 1996/97 bol jej prezidentom. Prítomní vzdali česť jeho
pamiatke minútou ticha.

Prezident SRK následne ospravedlnil neúčasť ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Petra Plavčana, ktorý bol na zahraničnej služobnej ceste v Bruseli. Privítal prítomných členov
SRK a hostí. Osobitne privítal prof. PhDr. Egona Kráka, ArtD. z Hudobnej a umeleckej
akadémie Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, ktorý bol prezidentom SR vymenovaný do 2.
funkčného obdobia rektora v máji 2016.
K 30. 5. 2016 mala SRK 20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 9 členov zo súkromných
vysokých škôl. Spolu mala SRK 32 členov. Poverení výkonom funkcie rektora boli pozvaní na
zasadnutie ako hostia bez práva hlasovať, ale ospravedlnili sa.

Pre potreby hlasovania podľa štatútu SRK mal každý rektor verejnej a štátnej vysokej školy
jeden hlas. Rektorom súkromných vysokých škôl prislúchal 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“) bolo na Slovensku ku dňu rokovania 12
súkromných vysokých škôl. Z toho vyplývali 3 kuriálne hlasy rektorov súkromných vysokých
škôl. SRK mala 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 20 rektori verejných vysokých škôl, jeden rektor
štátnej vysokej školy a šiesti rektori súkromných vysokých škôl. Spolu bolo prítomných 27
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 s hlasovacím právom.
Prítomní rektori súkromných vysokých škôl si vybrali nositeľov kuriálnych hlasov a to
menovite prof. Ing. Editu Hekelovú, PhD., prof. Ing. Miroslava Kelemena, PhD. a prof. JUDr.
Jána Sváka, DrSc. Po určení nositeľov kuriálnych hlasov bolo na rokovaní prítomných celkom
24 členov SRK s hlasovacím právom. SRK bola počas celého rokovania uznášaniaschopná.
Za overovateľov zápisnice zo 76. zasadnutia prezident SRK navrhol prof. Ing. Editu Hekelovú,
PhD. a prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD., o návrhu dal hlasovať.
 Overovatelia zápisnice zo 76. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne.

Prezident SRK navrhol doplniť za neprítomného tretieho člena volebnej a mandátovej
komisie prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD. a dal hlasovať o celej volebnej a mandátovej
komisii v nasledujúcom zložení: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (predseda), doc. Ing. Vladimír
Hiadlovský, PhD. (člen) a prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (členka).
 Volebná a mandátová komisia bola schválená väčšinou hlasov
(25 hlasov za návrh, nikto nebol proti, 2 sa zdržali hlasovania).
Prezident SRK navrhol ako členov návrhovej komisie pre 76. zasadnutie SRK prof. RNDr. Karola
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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 návrhu.
 Členovia návrhovej komisie pre 76. zasadnutie SRK boli schválení väčšinou hlasov
(24 hlasov za návrh, nikto nebol proti, 3 sa zdržali hlasovania).
K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia
Prezident SRK predložil na schválenie nasledujúci návrh programu 76. zasadnutia SRK, ktorý
bol členom SRK zaslaný spolu s pozvánkou:
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 75. zasadnutia SRK (29. marca 2016 v
Košiciach) a z mimoriadneho zasadnutia SRK (20. apríla 2016 v Nitre)
3. Správa prezídia SRK za obdobie od 29. marca 2016
4. Správa prezídia SRK o činnosti za obdobie od 5. 6. 2014 do 30. 5. 2016 – neverejná
časť rokovania
5. Voľba orgánov SRK (prezidenta a viceprezidentov SRK) – neverejná časť rokovania
6. Rôzne
Prítomní členovia nemali námietky k návrhu a prezident SRK dal hlasovať o návrhu programu
zasadnutia.
 Program 76. zasadnutia SRK bol schválený väčšinou hlasov
(26 hlasov za návrh, nikto nebol proti, 1 sa zdržal hlasovania).
Schválený program 76. zasadnutia SRK
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 75. zasadnutia SRK (29. marca 2016 v
Košiciach) a z mimoriadneho zasadnutia SRK (20. apríla 2016 v Nitre)
3. Správa prezídia SRK za obdobie od 29. marca 2016
4. Správa prezídia SRK o činnosti za obdobie od 5. 6. 2014 do 30. 5. 2016 - neverejná
časť rokovania
5. Voľba orgánov SRK (prezidenta a viceprezidentov SRK) - neverejná časť rokovania
6. Rôzne

K bodu 2 - Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 75. zasadnutia SRK (29. marca 2016 v
Košiciach) a z mimoriadneho zasadnutia SRK (20. apríla 2016 v Nitre)
Generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová informovala o zápisniciach zo zasadnutí a plnení
prijatých uznesení. Prítomní členovia nemali pripomienky k predloženým dokumentom.
Záver
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie zápisnice zo 75. zasadnutia konaného
29. marca 2016 v Košiciach a z mimoriadneho zasadnutia konaného 20. apríla 2016 v Nitre
a informáciu o plnení prijatých uznesení.
K bodu 3 - Správa prezídia SRK za obdobie od 29. marca 2016
Generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová informovala o činnosti prezídia od 29. marca
2016. Predložené informácie doplnili členovia prezídia SRK.
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Záver
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od 29.
marca 2016 bez pripomienok.
Ďalšie body programu 76. zasadnutia SRK boli odsúhlasené ako neverejná časť rokovania,
preto prezident SRK dal hosťom priestor na vystúpenie.

Zástupca MŠVVaŠ SR - Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl,
informoval o aktuálnych krokoch ministerstva. Prioritami vedenia MŠVVaŠ SR v r. 2016 bude
legislatívna úprava akreditácie medziodborových spoločných študijných programov („ŠP“),
obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov, zavedenie modelu liberálnych štúdií.
Zvýšenie tarifných platov vysokoškolských učiteľov od 1. septembra 2016 a 1. januára 2017
je ďalšou prioritou. Okrem toho ministerstvo bude novým spôsobom definovať systém
zabezpečovania kvality, uvažuje o posune k inštitucionálnej akreditácii. S tým súvisí zámer
prepracovať systém hodnotenia výskumu podľa britského modelu RAE/REF. Ministerstvo
spustí centrálny rozvojový projekt na zavedenie systému kalkulácie úplných nákladov („full
costing“) ako model UNICAM v rámci systému SOFIA. Metodika rozpisu dotácie na verejné
vysoké školy zo štátneho rozpočtu na r. 2017 bude predložená na pripomienkovanie
reprezentáciám do novembra 2016. Ministerstvo ďalej spustí výzvy na podporu
internacionalizácie, regionálnu spoluprácu, budú spustené výzvy v rámci Operačného
programu Výskum a inovácie na spoluprácu so súkromným sektorom. Finančne budú
posilnené existujúce schémy akademickej mobility. Ministerstvo otvorí súkromným vysokým
školám prístup k prostriedkom na výskumné a umelecké projekty v rámci vnútorných
grantových schém. Spoločne s orgánmi reprezentácie vysokých škôl chce riešiť problémy pri
verejnom obstarávaní. Ministerstvo už začalo s revíziou Sústavy študijných odborov SR,
v procese ktorej má SRK expertné zastúpenie.
V diskusii vystúpili: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. Ing.
Stanislav Kmeť, CSc., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Členovia SRK označili za dôležité okamžité zabezpečenie pokračovania dostupnosti
elektronických informačných zdrojov pre vysoké školy, systém kvality podľa SRK súvisí
s riadením a treba ich riešiť súbežne, absentuje analýza dopadu RAE/REF na národný systém
kvality hodnotený Akreditačnou komisiou a diskusia s akademickou obcou aj o iných
modeloch, „full costing“ má mapovať nie aktuálne náklady, ktoré sú pod bazálnymi
potrebami, ale ideálny stav (koľko by sa malo investovať). Stále stagnuje reálne financovanie
projektov zo štrukturálnych fondov. Členovia SRK upozornili na zle nastavený systém
spolupráce s akademickou obcou.
Z rokovania odišiel prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Na rokovaní zostalo 26 prítomných členov
SRK, z toho 23 s hlasovacím právom.

Predseda OZPŠaV Ing. Pavel Ondek vyzdvihol doterajšiu spoluprácu s SRK od svojho nástupu
do funkcie v r. 2012. Upozornil na absenciu niektorých požiadaviek vyjadrených v Deklarácii
OZPŠaV a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania
podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR (17. februára 2016) v Programovom vyhlásení
vlády SR 2016. Po verejnom proteste predseda Národnej rady SR („NR SR“) navrhol prijať
spoločné Memorandum, návrh ktorého chce OZPŠaV sformulovať do konca r. 2016. Odborári
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žiadali každoročné navyšovanie zdrojov zo štátneho rozpočtu na školstvo o 0,5 % HDP, aby
bola dosiahnutá úroveň 6 % HDP na školstvo; do vysokého školstva by malo ísť o medziročný
nárast 60 mil. eur. Reálny nárast v sektore nebude podľa odborárov dostatočný. Ministerstvo
zatiaľ nebude zvyšovať plat začínajúceho vysokoškolského učiteľa na úroveň 1,6 násobku
platu v národnom hospodárstve. Aktuálne dokumenty ministerstva deklarujú zvýšenie platov
vysokoškolských učiteľov, ale nie ostatných nepedagogických zamestnancov. Ďalej
informoval o príprave kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na r. 2017.
Predseda RVŠ doc. RNDr. Martin Putala, PhD., podporil požiadavky vyjadrené v deklarácii.
Predsedníctvo RVŠ považuje systém domácej akreditácie za dobrý, problém vidí v práci
niektorých pracovných skupín. V metodike rozpisu dotácie navrhuje odstrániť parametre,
ktoré deformujú výkonnosť vysokých škôl , ako napr. kritérium počtu študentov. Treba tiež
zvýšiť výdavky zo štátneho rozpočtu na vysoké školstvo a využiť pozitívne účinky prejavov
solidarity verejnosti.

Člen Akreditačnej komisie Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Líška, CSc., považuje za dôležité, aby
kritériá komplexnej akreditácie formulovali experti, ktorí poznajú reálny stav vysokého
školstva pod garanciou SRK. Princípy hodnotenia by mali definovať kvalitu vzdelávania
V diskusii vystúpili: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., doc. Ing.
Jozef Habánik, PhD., doc. Samuel Abrahám, PhD. a prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.

Členovia SRK odporučili OZPŠaV a MŠVVaŠ SR aby pred schválením sumy na navýšenie
platov došlo k odsúhlaseniu počtu zamestnancov v koordinácii s jednotlivými vysokými
školami; pozornosť venovať nielen financovaniu školstva, ale aj postaveniu a potrebám
študentov. Mediálna kampaň o spochybňovaní kvality vysokého školstva na Slovensku stále
pokračuje. Ministerstvo by malo presadzovať rovnosť príležitostí pre všetky typy vysokých
škôl, napr. aj pri personálnom obsadzovaní Akreditačnej komisie a v prístupe ku grantovým
schémam.

Na záver vstupu zástupca MŠVVaŠ SR dodal, že financovanie školstva schvaľuje vláda SR a NR
SR a ministerstvo každoročne rokuje s Ministerstvom financií SR o možnostiach navýšenia
zdrojov zo štátneho rozpočtu pre rezort školstva.
K bodu 4 - Správa prezídia SRK o činnosti za obdobie od 5. júna 2014 do 30. mája 2016 neverejná časť rokovania
Rokovanie pokračovalo bez prítomnosti hostí.
Prezident SRK zhodnotil dvojročné pôsobenie prezídia SRK, ktoré si určilo ako svoje priority:
1. Rast financovania vysokého školstva a vysokoškolskej vedy z verejných zdrojov SR
2. Trvalé zvyšovanie kvality vysokého školstva
3. Rozvoj vzťahov SRK

Postupný rast financovania vo vysokom školstve súvisí s aktívnou účasťou prezídia SRK na
rokovaniach s predsedom a ostatnými členmi vlády SR. Nedostatočné je zatiaľ hodnotenie
kvality špičkových tímov na vysokých školách a potrebná je užšia spolupráca s médiami.
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Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. zdôraznil množstvo práce, ktorú prezídium
SRK odviedlo za dva roky a za pozitívum považuje členstvo v Európskej asociácii univerzít.
SRK musí v tomto smere ďalej viac využívať strategické informácie a dokumenty vypracované
EUA. Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. upozornil, že financovanie
školstva súvisí so spoločenskou situáciou. Za nevyhnutné považuje zvýšenie spoluúčasti SRK
na tvorbe a rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády a pri tvorbe metodiky rozpisu
dotácie zo štátneho rozpočtu na vysoké školy. Zhodnotil doterajší stav riešenia korekcií,
dosiahnutá bola minimálne koordinácia vysokých škôl v tejto oblasti, hoci ukladanie korekcií
napriek prísľubu politických reprezentácií pokračuje.
Generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová zosumarizovala štatistické ukazovatele aktivít
prezídia SRK.

Prezident SRK sa poďakoval viceprezidentom SRK za spoluprácu a členom SRK za ochotu
spolupracovať a zastúpiť prezídium SRK na rôznych podujatiach a aktivitách.
Záver
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od 5.
júna 2014 do 30. mája 2016 bez pripomienok.

K bodu 5 - Voľba orgánov SRK (prezidenta a viceprezidentov SRK) - neverejná časť
rokovania
Voľbu prezidenta a viceprezidentov SRK na funkčné obdobie od 5. júna 2016 do 4. júna 2018
riadila volebná/mandátová komisia s predsedom prof. JUDr. Jánom Svákom, DrSc. a členmi
doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. a prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD. Zápisnice
z volieb prezidenta SRK a viceprezidentov SRK sú súčasťou zápisnice zo 76. zasadnutia SRK.
Uznesenie č. 1
Slovenská rektorská konferencia na svojom 76. zasadnutí 30. mája 2016 vo Zvolene v súlade
so Štatútom SRK zvolila prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. za prezidenta Slovenskej rektorskej
konferencie na druhé dvojročné funkčné obdobie od 5. júna 2016 do 4. júna 2018.
 Z 23 prítomných členov s hlasovacím právom hlasovalo za prof. Ing. Rudolfa Kropila,
CSc. 16 členov a za prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. 7 členov.

Uznesenie č. 2
Slovenská rektorská konferencia na svojom 76. zasadnutí 30. mája 2016 vo Zvolene v súlade
so Štatútom SRK zvolila prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. za viceprezidenta Slovenskej
rektorskej konferencie na druhé dvojročné funkčné obdobie od 5. júna 2016 do 4. júna 2018.
 Z 23 prítomných členov s hlasovacím právom hlasovalo za prof. RNDr. Karola
Mičietu, PhD. 23 členov.

Uznesenie č. 3
Slovenská rektorská konferencia na svojom 76. zasadnutí 30. mája 2016 vo Zvolene v súlade
so Štatútom SRK zvolila prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. za viceprezidenta Slovenskej
rektorskej konferencie na druhé dvojročné funkčné obdobie od 5. júna 2016 do 4. júna 2018.
 Z 23 prítomných členov s hlasovacím právom hlasovalo za prof. doc. JUDr. Mareka
Šmida, PhD. 23 členov.
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Novozvolení členovia prezídia SRK sa poďakovali za vyjadrenú dôveru. Druhé funkčné
obdobie všetkých členov prezídia začne plynúť dňom 5. júna 2016. Zápisnice z volieb
prezidenta SRK a viceprezidentov SRK tvoria prílohu zápisnice zo 76. zasadnutia SRK.

K bodu 6 - Rôzne
Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. informoval o pripravovanom podujatí iniciovanom
generálnym riaditeľom Joint Research Centre („JRC“) prof. RNDr. Vladimírom Šuchom, PhD.
„Science meets Parliament“, ktoré by sa malo konať v novembri 2016. Záujem o participáciu
vyjadrila Slovenská akadémia vied. Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
podporil spoluprácu vysokých škôl a SAV. Prezident SRK bude o priebehu prípravy
informovať členov SRK.

Generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová informovala o nominácii Ing. Jozefa Dziváka
riaditeľa 5. sekcie vedeckej knižnice Centra vedecko-technických informácií SR ako experta
pre EUA na zmapovanie procesu uzatvárania dohôd s veľkými vydavateľstvami v r. 2016.
Doc. Samuel Abrahám, PhD. požiadal o súhlas členov SRK s prístupom súkromných vysokých
škôl k elektronickým informačným zdrojom.
V diskusii vystúpili: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof. Ing.
Robert Redhammer, PhD.
Záver:
Prezídium SRK preverí možnosti prístupu súkromných vysokých škôl k elektronickým
informačným zdrojom.
Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným členom SRK za účasť na zasadnutí. Termín
a miesto ďalšieho zasadnutia SRK budú oznámené priebežne.
Zvolen 30. mája 2016

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová

Overovatelia:

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

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.

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

prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.

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