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Zápisnica z 99. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 

konaného dňa 21. apríla 2021 (VTC) 

 

Prítomní: 

• doc. Samuel Abrahám, PhD.  

• prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

• prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 

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

• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

• doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

• prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

• doc. Mária Heinzová, ArtD. 

• Dr. h. c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

• prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

• Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

• Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. 

• doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 

• Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. 

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

• Dr. h. c.  prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

• Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

• prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

• Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

• prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. 

• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

• Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. 

• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

• prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

 

Ospravedlnení: 

• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

• Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

• Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. 

 

Hostia: 

• Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc., DBA., MSc., MBA, LL.M. 

• prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 

 

Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) viedol prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 

Kropil, PhD. („prezident SRK“). Zasadnutie sa vzhľadom na uznesenie vlády SR 203/2021 zo 16. apríla 

2021 v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID-19 a zhoršenia epidemickej situácie na 

Slovensku, konalo dištančne (VTC) na platforme MS Teams. Prezident SRK privítal na zasadnutí členov 

SRK a hostí, ktorými boli poverení rektori dvoch vysokých škôl. Neprítomní členovia sa ospravedlnili, 

ale prisľúbili, že sa pripoja k zasadnutiu priebežne, ak im to umožnia povinnosti 

 

Podľa webového sídla MŠVVaŠ SR a informácií poskytnutých členmi má SRK ku dňu rokovania spolu 

20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 8 členov zo súkromných vysokých škôl, t. j. 31 členov. 

Na zasadnutí boli prítomní 28 členovia SRK. Pre potreby hlasovania podľa štatútu SRK platného od 6. 

júna 2019 má každý rektor jeden hlas (čl. 4 ods. 2). SRK je schopná sa uznášať, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov SRK, okrem rokovania o poskytovaní finančných prostriedkov 

zo štátneho rozpočtu podľa čl. 4 ods. 4, ktorý je naviazaný na čl. 2 ods. 2 písm. c) (t. j. vyjadrenie 
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k návrhu metodiky a k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy). SRK bola 

uznášaniaschopná počas celého 99. zasadnutia. Uznesenie SRK je platné, ak sa zaň v hlasovaní vyjadrí 

kladne nadpolovičný počet prítomných členov SRK, t. j. aktuálne min 15 kladných vyjadrení. SRK sa 

na zasadnutiach štandardne uznáša aklamačne zdvihnutím ruky. O personálnych otázkach SRK hlasuje 

na zasadnutí tajne.  

 

Prezident SRK na úvod zablahoželal Dr. h. c. prof. Ing. Jurajovi Sternovi, PhD. k dnešnému opätovnému 

vymenovaniu za rektora Paneurópskej vysokej školy s rovnakým dňom začiatku funkčného obdobia. 

Novovymenovaný rektor poďakoval prezidentovi SRK za osobnú účasť na slávnostnom akte 

vymenovania v Prezidentskom paláci a členom SRK za blahoželania.  

 

Prezident SRK informoval o zložení volebnej a mandátovej komisie SRK, ktorá zabezpečuje priebeh 

volieb a overuje hlasovania v rámci rokovania. Jej predsedom je doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 

a ďalšími členmi sú Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. a doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. Okrem 

predsedu komisie boli na zasadnutí prítomní dvaja členovia. Prezident SRK preto ad hoc navrhol ako 

tretieho člena komisie pre 99. zasadnutie prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. a za predsedníčku pre 99. 

zasadnutie SRK navrhol Dr. h. c. prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD. Obaja navrhovaní súhlasili 

s nomináciou. Členovia SRK nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident SRK dal hlasovať o zložení 

celej volebnej a mandátovej komisie SRK pre 99. zasadnutie SRK (prítomní boli 27 členovia SRK). 

➢ Členovia návrhovej komisie pre 99. zasadnutie SRK boli schválení jednomyseľne. 

Prezident SRK navrhol ako členov návrhovej komisie pre 99. zasadnutie členov prezídia SRK Dr. h. c. 

prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Luciu 

Kurilovskú, PhD., prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., ďalej v abecednom poradí  prof. PaedDr. René 

Bílika, CSc., doc. Máriu Heinzovú, ArtD., prof. PhDr. Egona Kráka, ArtD. a prof. JUDr. Mareka 

Števčeka, PhD. Členovia SRK nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident SRK dal hlasovať o zložení 

celej návrhovej komisie pre 99. zasadnutie SRK (prítomní boli 27 členovia SRK). 

➢ Členovia návrhovej komisie pre 99. zasadnutie SRK boli schválení jednomyseľne. 

Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice z 99. zasadnutia SRK v abecednom poradí  doc. Ing. 

Jaroslava Demka, CSc. a prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. Členovia SRK nepredložili žiaden ďalší návrh 

a prezident SRK dal hlasovať o navrhovaných overovateľoch zápisnice z 99. zasadnutia SRK (prítomní 

boli 27 členovia SRK). 

➢ Overovatelia zápisnice z 99. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne. 

K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 

Prezident SRK predložil návrh programu 99. zasadnutia SRK, ktorý doplnil o mimoriadne zasadnutie 

Inštitútu SRK vzhľadom na potrebu zvoliť tretieho člena dozornej rady a ďalšieho zástupcu riaditeľa.  

 

1. Otvorenie a schválenie návrhu programu 

2. Aktuálna situácia vo vysokom školstve v oblasti legislatívy a financovania 

3. Rozličné 

 

Prezident SRK skonštatoval, že doplnenie mimoriadneho zasadnutia Inštitútu SRK je vhodné v úvodnej 

časti. Hlasovanie v ISRK sa riadi stanovami, ktoré nevyžadujú tajné hlasovanie. Do diskusie k návrhu 

programu sa nikto neprihlásil. Nikto z prítomných nepredložil ani návrh na doplnenie programu. 

Prezident SRK dal hlasovať o upravenom návrhu programu (prítomní boli 28 členovia SRK).  

➢ Upravený návrh programu 99. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne. 

 

Schválený program 99. zasadnutia SRK 

1. Otvorenie a schválenie návrhu programu 

a. 18. mimoriadne zasadnutie pléna Inštitútu SRK 

i. Hlasovanie o treťom členovi/členke dozornej rady Inštitútu SRK 

ii. Hlasovanie o zástupcovi riaditeľa Inštitútu SRK 

2. Aktuálna situácia vo vysokom školstve v oblasti legislatívy a financovania 

3. Rozličné 
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K bodu 1 a – 18. mimoriadne zasadnutie pléna Inštitútu SRK je spísaná osobitná zápisnica. 

 

K bodu 2 – Aktuálna situácia vo vysokom školstve v oblasti legislatívy a financovania 

Prezident SRK informoval o prebiehajúcich rokovaniach expertnej skupiny k novelizácii zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách („vysokoškolský zákon“) pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu 

a športu SR („ministerstvo školstva“). Na ostatnom zasadnutí konanom 16. apríla 2021 sa za SRK 

zúčastnili Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD. a prof. PaedDr. 

René Bílik, CSc. Štátny tajomník MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH. („štátny tajomník“) 

predstavil „Rámce legislatívneho procesu“ a navrhol nové zloženie pracovnej komisie rozšírenej 

o zástupcov zamestnávateľských zväzov a s redukovaným počtom zástupcov akademických 

reprezentácií. Štátny tajomník navrhol nasledujúcich 10 rámcov: samosprávna pôsobnosť vysokej 

školy/fakulty, správna rada, voľba rektora, riadenie fakúlt, financovanie vysokých škôl, externé štúdium, 

„bezpečnostný spínač“, konzorciá. Prezident SRK a rektor Rudolf Kropil priamo počas rokovania 

expertnej skupiny odmietol zmeny v zložení pracovnej komisie. Experti za SRK mali k rámcom 

výhrady, trvali na zachovaní akademickej samosprávy a apolitickom riadení vysokých škôl. Prezident 

SRK tiež informoval členov o výsledku rozhovorov s členmi vnútornej pracovnej skupiny SRK. 

Prezident SRK navrhuje vypracovať princípy SRK k okruhom („rámcom“) zadefinovaným 

ministerstvom školstva k novele vysokoškolského zákona vo vnútornej pracovnej skupine. Tie by mali 

byť po schválení členmi SRK zaslané ministerstvu školstva. Druhou alternatívou by bolo pokračovanie 

diskusie na jeseň 2021. Následne požiadal ostatných zástupcov SRK v expertnej skupine, aby tiež 

informovali v predmetnej veci. 

 

Rektor Marek Števček označil súčasné pozície SRK a Rady vysokých škôl („RVŠ“) na jednej strane 

a ministerstva školstva na druhej za nesúmerateľné. Za jadro problému považuje menovanie členov 

správnej rady a jej kompetencie, osobitne tiež snahu o posilnenie vplyvu externého prostredia 

(podnikatelia/zamestnávatelia, ministerstvo školstva, Ministerstvo financií SR a ďalší) na rektora a na 

nakladanie s majetkom verejnej vysokej školy. Na druhej strane zástupcovia Študentskej rady vysokých 

škôl („ŠRVŠ“) sú k návrhom ministerstva ústretovejší. Aktuálnou otázkou je podľa rektora Mareka 

Števčeka, či má SRK naďalej pokračovať v diskusii a na základe akého mandátu. 

 

Rektor René Bílik zdôraznil, že vplyv externého prostredia s novými procesmi zabezpečovania kvality 

je v oblasti vzdelávania výrazne posilnený. Ministerstvo školstva má mať záujem najmä o zmeny voľby 

rektora. Z prebiehajúcich diskusií je viditeľné, že ministerstvo školstva vedie oddelené diskusie 

s niektorými zamestnávateľmi a so zástupcami študentov.  

 

Prezident SRK a rektor Rudolf Kropil zdôraznil, že politický mandát štátneho tajomníka je ohraničený. 

Preto považuje za dôležité vypracovať na úrovni SRK základný koncept princípov prijateľných pre SRK 

a tieto by mali byť predložené ministerstvu školstva. Následne otvoril diskusiu k predmetnému bodu. 

 

V diskusii vystúpili: prof. Ing. Roman Boča, DrSc., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., Dr. h. c. prof. 

Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prof. PhDr. 

Egon Krák, ArtD., Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. 

 

Rektor Roman Boča  považuje mandát niektorých zástupcov zamestnávateľov za nedostatočný/ 

nereprezentatívny. Odmietol tiež niektoré medializované vyjadrenia ministra školstva, ktoré 

subjektívnym spôsobom prezentujú názory rektorov. Nesúhlasí so zmenou pravidiel počas rokovaní 

a odmieta navrhované zmeny v expertnej skupine.  

 

Rektor Juraj Stern upozornil na historickú skúsenosť vysokých škôl so všeobecnou voľbou rektorov po 

Novembri 1989, ktorú považuje za zaujímavú inšpiráciu k súčasnej diskusii.  

 

Prezident SRK Rudolf Kropil upozornil, že problematiku „voľby rektora“ nepovažuje za najzásadnejší 

problém súčasného vysokého školstva. Štát má záujem posilniť vplyv na všetkých funkcionárov 

a majetok verejných vysokých škôl prostredníctvom správnych rád, čo označil za návrat pred rok 1989. 

Súčasný systém riadenia vysokých škôl nepovažuje za zlý. Súhlasí s úpravou v zložení orgánov a ich 

kompetenciách pre posilnenie flexibility riadenia, ale so zachovaním akademickej samosprávy. V tomto 

smere navrhol do uznesenia zapracovať odporúčanie iniciovať diskusie s členmi akademickej obce 
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a osobitne so študentmi o zásadách, cieľoch a prioritách novely zákona o vysokých školách, resp. 

nového zákona o vysokých školách. Upozornil, že ministerstvo školstva odkazuje študentom, že SRK 

je proti ich účasti v akademických samosprávnych orgánoch, hoci SRK takéto unesenie nikdy neprijala. 

Odporučil preto do uznesenia zahrnúť aj vyjadrenie k primeranej účasti študentov na riadení vysokých 

škôl.  

 

Rektor Pavol Sovák odporučil nevracať sa do roku 1989, keďže spoločenský vývoj a výzvy sú dnes 

výrazne iné. Vysoké školy by si dnes mali nastaviť štruktúru riadenia v rámci svojej samosprávnosti. Aj 

závery Európskej asociácie univerzít („EUA“) ukazujú, že modely riadenia vysokých škôl v ČR a v SR 

sú plne akceptovateľné. V Európe je vysoké školstvo diverzifikované. Postačuje, aby okrajové 

podmienky fungovania vysokých škôl boli identické. Predložený návrh na zmeny voľby rektora má 

otvoriť dvere pre štát k vplyvu na majetok verejných vysokých škôl. Zdôraznil tiež, že akademická obec 

nie je proti reformám. Dnes nie sú všetci spokojní so súčasným modelom, ale nedostatky sa dajú upraviť 

aj bez obmedzenia akademickej samosprávy. Pri súčasných pozíciách zainteresovaných strán nevidí 

možnosť kompromisu.  

 

Viceprezident SRK a rektor Libor Vozár sa domnieva, že súčasné snahy ministerstva školstva 

o obmedzenie samosprávneho riadenia vysokých škôl sú návratom k podmienkam platným v roku 1980 

(zákon č. 39/1980 Zb.). Vyzdvihol zákon pripravený ministrom Jánom Pišútom (zákon č. 172/1990 Zb.), 

ktorý zadefinoval samosprávnosť vysokých škôl. Vysoké školy v súčasnej dobe však musia fungovať 

v iných rámcoch ako v roku 1980.  

 

Rektor Egon Krák sa o vývoji rokovaní dozvedel len dnes ráno. Vzhľadom na zvyklosť civilizovaných 

krajín rokovať, odporučil, aby zástupcovia SRK pokračovali v rokovaniach v expertnej skupine 

a vysvetľovali pozíciu a názory SRK. Nesúhlasí s prerušením rokovaní o novelizácii vysokoškolského 

zákona. Navrhol zamerať sa na hlavné okruhy, jedným je aj voľba rektora a špecifikovať ich napr. vo 

forme princípov. Podľa neho väčšina zamestnávateľov nerozumie pojmu akademická samospráva, je 

preto potrebné o tom s nimi viesť dialóg.  

 

Prezident SRK doplnil svoje vyjadrenie o tom, že nechce „dať k ľadu“ diskusiu o zmenách vo vysokom 

školstve. Navrhol sformulovať princípy, na ktorých budú experti SRK trvať a budú ich mantinelmi 

počas rokovaní. Zásadné pre SRK sú dnes fungovanie správnej rady a rektora. Navrhoval však 

prerušenie diskusie vzhľadom na prebiehajúce procesy zabezpečovania kvality, ktoré kulminujú na 

všetkých vysokých školách a odčerpávajú personálne zdroje potrebné k práci na novelizácii 

vysokoškolského zákona. Doplnil, že stanovisko RVŠ je v tomto smere ešte radikálnejšie. Skonštatoval, 

že atmosféra v akademickej obci je kritická. Víta však zjednotenie na princípe zachovania akademickej 

samosprávy.  

 

Rektor Stanislav Kmeť navrhol inverzný postup. Keďže rektori vedia, čo chcú zmeniť, mali by navrhnúť 

ako realizovať tieto zmeny. Upozornil na časový horizont a prebiehajúce procesy zabezpečovania 

kvality. Ak by bola novela schválená s účinnosťou od septembra 2021, bude potrebné sa pripraviť na 

opakované začatie procesov za nových podmienok.  

 

Prezident SRK Rudolf Kropil uzatvoril diskusiu. Požiadal návrhovú komisiu, aby pripravila návrh 

uznesenia, ktorý bude predložený členom na schválenie per rollam. Prítomných členov SRK požiadal 

o hlasovanie o návrhu k postupu prijímania uznesení formou per rollam (prítomní boli 26 členovia 

SRK).  

➢ Návrh postupu prijímania uznesení z 99. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne.  

 

K bodu 3 – Rozličné 

Prezident SRK Rudolf Kropil informoval, že po porade s členom Pandemickej komisie Dr. h.. c. prof. 

MUDr. Vladimírom Krčmérym, DrSc. sa usiluje zabezpečiť očkovanie pre zamestnancov vysokých škôl 

vakcínami Pfizer/BioNTech (15 tis. dávok) na začiatku mája 2021, aby bolo umožnené konať záverečné 

skúšky prezenčnou formou a za dodržania protiepidemických opatrení. Problematické bude podľa neho 

otvorenie internátov pre študentov. Navrhuje však poskytnúť nocľah v internátoch tým študentom, ktorí 

budú potrebovať počas záverečných skúšok. Vyzval členov SRK, aby predložili svoje podnety. 
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V diskusii vystúpili: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. 

RNDr. Pavol Sovák, CSc., doc. Samuel Abrahám, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., doc. Mária 

Heinzová, ArtD., prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

 

Rektor Marek Števček upozornil na platnosť núdzového stavu podľa uznesenia vlády SR č. 104/2021 

Z. z., ktorým sa obmedzila prezenčná výučby (povolené sú výnimky pre zdravotnícke a lekárske odbory 

podľa uznesenia vlády č. 160/2021). Vyzval na dodržiavanie platných nariadení, osobitne ak ide 

o zariadenia Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá ich ponúka aj študentom iných vysokých škôl 

a na opatrnosť pri uvoľňovaní opatrení.  

 

Prezident SRK a rektor Rudolf Kropil doplnil svoje vyjadrenie v zmysle, aby každá vysoká škola 

posúdila v rámci svojej kompetencie možnosť návratu k prezenčnej výučbe, resp. ponechanie dištančnej 

metódy alebo prechod na kombinovanú metódu výučby. Zdôraznil, že SRK dlhodobo usiluje o prechod 

kompetencie rozhodovať o metóde výučbu podľa regionálnych podmienok Covid automatu a pri 

zachovaní protiepidemických opatrení a osobitne pre študentov tretieho stupňa. Uvoľnenie opatrení 

prichádza do úvahy, ak sa zlepšia štatistiky  mapujúce priebeh ochorenia Covid-19 na Slovensku.  

 

Rektor Pavol Sovák vyjadril nádej, že by už po 28. apríli bolo možné sa pozerať dopredu, ak vláda SR 

nepredĺži núdzový stav. Ohľadne ubytovania študentov na internátoch počas záverečných skúšok 

odporúčal vypracovať si všeobecné pravidlá, ako je tomu v prípade hotelov. Doplnil, že Univerzita P. J. 

Šafárika v Košiciach má už pripravenú potrebnú dokumentáciu.  

 

Rektor Samuel Abrahám zdôraznil, že prezenčnú výučbu považuje za zásadnú prioritu a je pripravený 

otvoriť svoju vysokú školu (Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií) akonáhle to bude 

možné. Výučbu plánuje obnoviť v malých skupinách a aj v lete ako mimoriadny kompenzačný nástroj. 

 

Prezident SRK a rektor Rudolf Kropil doplnil, že o problematike rokuje s ministrom školstva, ktorý ho 

vyzval, aby SRK zopakovala svoje požiadavky. Momentálne však platí núdzový stav a obmedzenia, na 

ktoré už upozornil rektor Marek Števček.  

 

Viceprezident SRK a rektor Libor Vozár informoval o mediálnych tlakoch, ktorým čelilo vedenie 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na začiatku akad. roka 2020/21, kým neprešli na dištančnú 

metódu výučby. Aktuálne sa vedenie univerzity rozhodlo, že štátne skúšky, ktoré začnú na začiatku mája 

2021, budú prebiehať dištančne. Internáty sú v prevádzke, ale primárne pre zahraničných študentov.  

 

Rektorka Mária Heinzová reagovala na predrečníkov. Vysoká škola múzických umení v Bratislave môže 

na základe vyjadrenia regionálneho hygienika pre hl. m. SR umožniť konzultácie záverečných prác 

individuálnou formou, ktoré sú vzhľadom na špecifiká odborov nevyhnutné. Zároveň informovala 

o prípade študentky, ktorá sa, odvolávajúc na nariadenie rektorky, dožadovala ubytovania na internáte 

Univerzity Komenského v Bratislave. Išlo však o mylný výklad z jej strany.  

 

Viceprezident SRK a rektor Ferdinand Daňo informoval o priebehu výučby na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave aktuálne dištančnou metódou. Internáty sú otvorené len pre zahraničných študentov. 

Univerzita má záujem realizovať štátne skúšky prezenčne a preto vedenie čaká na usmernenie 

z ministerstva školstva. Upozornil na vystúpenie ministra školstva v relácii rádia Express z 20. apríla 

2021, v ktorom mylne zdôrazňoval výlučnú kompetenciu vysokých škôl pri rozhodovaní o metóde 

výučby. 

 

Rektorka Jana Mojžišová informovala o prebiehajúcich klinických rotáciách končiacich štátnymi 

skúškami na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (regulované povolania). 

Aktuálne už ukončili štúdium 4/5 študentov, zatiaľ dištančne. Univerzita má záujem poskytnúť 

študentom rovnaké podmienky a preto už v akad. roku 2020/21 neuvažuje o návrate k prezenčnej 

metóde. Upozornila však na neetické správanie študentov počas dištančného skúšania. Vyjadrila nádej, 

že sa situácia z roku 2020/21 nebude opakovať.  

 

Prezident SRK a rektor Rudolf Kropil navrhol sformulovať uznesenie v zmysle potvrdenia kompetencie 

vysokej školy rozhodovať o metóde výučby za dodržania protiepidemických opatrení. Návrh podporil 
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rektor Pavol Sovák, ktorý žiadal doplniť výzvu na ministra školstva, aby táto kompetencia vysokej školy 

bola formálne potvrdená. Rektor Samuel Abrahám požiadal prezidenta SRK, aby zaslal členom SRK 

kópiu korešpondencie v predmetnej veci. Prezident SRK prisľúbil korešpondenciu zverejniť na intranete 

SRK.  

 

Prezident SRK informoval o vývoji okolo grantových agentúr VEGA/KEGA, Nové výzvy sa očakávajú 

v máji 2021. Vysoké školy zatiaľ však čakajú na prostriedky na už ukončené výzvy, ale vzhľadom na 

pokročilú dobu očakáva problémy s realizáciou a ukončením projektov. Navrhol sformulovať a prijať 

v predmetnej veci nové uznesenie SRK.  

 

Rektor Pavol Sovák doplnil, že ministerstvo školstva adresovalo predsedníctvu Agentúry na podporu 

vedy a výskumu („APVV“) na posúdenie návrh alternatívy označenej ako a) („Zabezpečenie časti 

úkonov VEGA/KEGA pracovníkmi APVV“) z dokumentu predloženom reprezentáciám vysokých škôl 

(prezídium SRK a aj SRK prijali zamietavé uznesenie). Predsedníctvo APVV návrh nepodporilo, 

napriek tomu ministerstvo školstva pokračuje v zámere zlúčiť grantové schémy s grantovou agentúrou.  

 

---Vložené 23. apríla 2021 --- 

Žiadosť o korešpondenčné hlasovanie k návrhu uznesení ako pokračovanie 99. zasadnutia SRK bola 

odoslaná dňa 22. apríla 2021 členom SRK, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí. Ukončenie hlasovania bolo 

určené obratom a najneskôr do 23. apríla 2021 do 10,00 h. Záznam č. 8/2021 o korešpondenčnom 

hlasovaní tvorí prílohu č. 2 zápisnice. Z 28 členov SRK prítomných na zasadnutí sa v korešpondenčnom 

hlasovaní vyjadrilo: 

• Počet zaslaných vyjadrení: 23 (po termíne: 24) 

• Počet platných zaslaných vyjadrení: 23 (po termíne: 24) 

• Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0 

• Nevyjadrili sa: 5 (po termíne: 4) 

 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 

• Počet záporných hlasov k návrhu stanoviska: 1 

• Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu stanoviska: 2 

• Počet kladných hlasov k návrhu stanoviska: 20 (po termíne: 21) 

 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 

• Počet záporných hlasov k návrhu stanoviska: 0 

• Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu stanoviska: 1 

• Počet kladných hlasov k návrhu stanoviska: 22 (po termíne: 23) 

 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 

• Počet záporných hlasov k návrhu stanoviska: 0 

• Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu stanoviska: 1 

• Počet kladných hlasov k návrhu stanoviska: 22 (po termíne: 23) 

 

➢ Návrhy uznesení č. 1, č. 2 a č. 3 boli schválené väčšinou členov SRK. 

 

Uznesenie č. 1 

1. V nadväznosti na prebiehajúce rokovania o novelizácii vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z. z. 

vedených na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerstvo školstva“) členovia 

Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) súhlasia s pokračovaním účasti svojich zástupcov 

v expertnej skupine. 

2. SRK poveruje širšiu vnútornú pracovnú skupinu zriadenú na základe uznesenia č. 2 z 98. 

zasadnutia SRK (18. marca 2021, VTC) vypracovať princípy SRK k okruhom zadefinovaným 

ministerstvom školstva k novele vysokoškolského zákona, ktoré budú predložené členom SRK na 

schválenie (T: 100. zasadnutie SRK, máj 2021) a následne predložené ministerstvu školstva.  
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3. SRK odporúča svojim členom iniciovať diskusie s členmi akademickej obce o zásadách, cieľoch 

a prioritách novely zákona o vysokých školách, resp. nového zákona o vysokých školách. Osobitne 

zdôrazňuje potrebu komunikovať v rámci dialógu so študentmi vysokých škôl.  

4. SRK výrazným spôsobom podporuje primeranú účasť študentov a zamestnancov vysokých škôl 

na akademickej samospráve v súlade s európskymi zvyklosťami a tradíciami.  

Uznesenie č. 2 

1. SRK požaduje, aby príslušné štátne orgány oficiálne potvrdili, že rozhodnutie o návrate k 

prezenčnej výučbe vo všetkých odboroch a stupňoch vysokoškolského štúdia za dodržania 

určených protiepidemických opatrení je v kompetencii vedenia príslušnej vysokej školy v súlade 

so samosprávnym charakterom vysokých škôl. Vysoké školy sú pripravené objektívne posúdiť 

možnosti návratu k prezenčnej výučbe s ohľadom na stupeň, odbor a ďalšie špecifiká príslušného 

študijného programu a na regionálny Covid automat.  

2. SRK žiada ministerstvo školstva, aby urýchlene zabezpečilo vakcíny pre vysokoškolských 

zamestnancov, tak aby sa mohli záverečné skúšky v akad. roku 2020//21 konať prezenčne, ak 

o tom rozhodne vedenie príslušnej vysokej školy a za dodržania určených protiepidemických 

opatrení. 

3. SRK odporúča zamestnancom vysokých škôl, aby sa v záujme budovania kolektívnej imunity, dali 

zaočkovať proti ochoreniu Covid-19, ak im to dovoľuje ich zdravotný stav. Týmto krokom 

potvrdia, že rešpektujú odporúčania zdravotníckych organizácií a vedcov. V prípade, že to bude 

možné, SRK odporúča aj študentom vysokých škôl, aby sa dali očkovať proti ochoreniu Covid-

19. Touto formou môže ísť akademická obec príkladom ostatným občanom SR.   

4. SRK odporúča ministerstvu školstva vyhlásiť mimoriadnu všeobecnú výzvu na podporu letných 

škôl v roku 2021 na kompenzáciu negatívnych dopadov vo vysokoškolskom vzdelávaní 

v aktuálnom akad. roku.  

Uznesenie č. 3 

1. SRK dôrazne žiada zachovanie Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a Slovenskej akadémie vied („VEGA“) ako mimoriadne dôležitého vnútorného 

grantového systému podpory základného výskumu podporujúceho špičkové vedecké tímy ako 

aj  začínajúcich výskumníkov (Uznesenie č. 3 z 96. zasadnutie SRK 4. 2. 2021, VTC).  

2. SRK zároveň žiada ministerstvo školstva, aby obratom zaslalo príslušným vysokým školám 

finančné prostriedky na už schválené projekty v rámci výzvy VEGA/KEGA so začiatkom riešenia 

v roku 2021.  

---Koniec vloženia ---- 

 

Prezident SRK sa poďakoval členom SRK za účasť. Termín a miesto ďalšieho zasadnutia SRK budú 

oznámené ad hoc.  

V Bratislave 21. apríla 2021  

 

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

 

 

 

Schválil: ............................................................. 

            Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

      prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

 

                

 

Overil: ........................................................             Overil: ........................................................ 

             doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.                prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
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 Príloha č. 1 

Uznesenia z 99. zasadnutia SRK konaného 21. apríla 2021 (VTC) 

Uznesenie č. 1 

1. V nadväznosti na prebiehajúce rokovania o novelizácii vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z. z. 

vedených na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerstvo školstva“) členovia 

Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) súhlasia s pokračovaním účasti svojich zástupcov 

v expertnej skupine. 

2. SRK poveruje širšiu vnútornú pracovnú skupinu zriadenú na základe uznesenia č. 2 z 98. zasadnutia 

SRK (18. marca 2021, VTC) vypracovať princípy SRK k okruhom zadefinovaným ministerstvom 

školstva k novele vysokoškolského zákona, ktoré budú predložené členom SRK na schválenie (T: 

100. zasadnutie SRK, máj 2021) a následne predložené ministerstvu školstva.  

3. SRK odporúča svojim členom iniciovať diskusie s členmi akademickej obce o zásadách, cieľoch a 

prioritách novely zákona o vysokých školách, resp. nového zákona o vysokých školách. Osobitne 

zdôrazňuje potrebu komunikovať v rámci dialógu so študentmi vysokých škôl.  

4. SRK výrazným spôsobom podporuje primeranú účasť študentov a zamestnancov vysokých škôl na 

akademickej samospráve v súlade s európskymi zvyklosťami a tradíciami.  

Uznesenie č. 2 

1. SRK požaduje, aby príslušné štátne orgány oficiálne potvrdili, že rozhodnutie o návrate k prezenčnej 

výučbe vo všetkých odboroch a stupňoch vysokoškolského štúdia za dodržania určených 

protiepidemických opatrení je v kompetencii vedenia príslušnej vysokej školy v súlade so 

samosprávnym charakterom vysokých škôl. Vysoké školy sú pripravené objektívne posúdiť 

možnosti návratu k prezenčnej výučbe s ohľadom na stupeň, odbor a ďalšie špecifiká príslušného 

študijného programu a na regionálny Covid automat.  

2. SRK žiada ministerstvo školstva, aby urýchlene zabezpečilo vakcíny pre vysokoškolských 

zamestnancov, tak aby sa mohli záverečné skúšky v akad. roku 2020//21 konať prezenčne, ak o tom 

rozhodne vedenie príslušnej vysokej školy a za dodržania určených protiepidemických opatrení. 

3. SRK odporúča zamestnancom vysokých škôl, aby sa v záujme budovania kolektívnej imunity, dali 

zaočkovať proti ochoreniu Covid-19, ak im to dovoľuje ich zdravotný stav. Týmto krokom potvrdia, 

že rešpektujú odporúčania zdravotníckych organizácií a vedcov. V prípade, že to bude možné, SRK 

odporúča aj študentom vysokých škôl, aby sa dali očkovať proti ochoreniu Covid-19. Touto formou 

môže ísť akademická obec príkladom ostatným občanom SR.   

4. SRK odporúča ministerstvu školstva vyhlásiť mimoriadnu všeobecnú výzvu na podporu letných 

škôl v roku 2021 na kompenzáciu negatívnych dopadov vo vysokoškolskom vzdelávaní 

v aktuálnom akad. roku.  

Uznesenie č. 3 

1. SRK dôrazne žiada zachovanie Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a Slovenskej akadémie vied („VEGA“) ako mimoriadne dôležitého vnútorného 

grantového systému podpory základného výskumu podporujúceho špičkové vedecké tímy ako 

aj  začínajúcich výskumníkov (Uznesenie č. 3 z 96. zasadnutie SRK 4. 2. 2021, VTC).  

2. SRK zároveň žiada ministerstvo školstva, aby obratom zaslalo príslušným vysokým školám 

finančné prostriedky na už schválené projekty v rámci výzvy VEGA/KEGA so začiatkom riešenia 

v roku 2021.  

 

Za Slovenskú rektorskú konferenciu: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

 


