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Zápisnica zo 67. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 
30. mája 2014, Nitra 

Prítomní: 

• Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

• prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 

• Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 

• prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

• Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

• doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. 

• Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. 

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

• prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

• prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

• Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 

• Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. 

• prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

• prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

• doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. 

• prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. 

• prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 

• doc. Milan Rašla, akad. mal. 

• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

• prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. 

• prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

• doc. RNDr. János Tóth, PhD. 

• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
 
Ospravedlnení: 

• Samuel Abrahám, MA., PhD. 

• prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. 

• Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 

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

• prof. Tadeusz Zasepa, PhD. 
 
Hostia: 

• prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. 

• Ing. Štefan Chudoba, PhD. 

• Mgr. Martin Jakubek 

• RNDr. Marián Kostolanyi 

• Ing. Peter Viglaš 
 
Program: 
1) Schválenie návrhu programu zasadnutia 67. zasadnutia SRK 
2) Informácia o zápisnici zo 66. zasadnutia SRK, 7. 3. 2014 v Trenčíne 
3) Správa prezídia SRK za obdobie od 7. 3. 2014 
4) Správa o činnosti prezídia SRK (2012 – 2014) 
5) Štrukturálne fondy EÚ 
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6) Voľba správnych orgánov SRK (prezidenta a viceprezidentov SRK) 

7) Rozličné 

a) Informácie zo zasadnutia Európskej asociácie univerzít  
b) TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, Transatlantické obchodné a investičné 

partnerstvo) 
c) Výročná správa o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2013  
d) Materiály na 4. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku, inovácie (26.5.2014) 

 
Rokovanie viedol prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prezident Slovenskej rektorskej konferencie. Privítal 
prítomných členov SRK a štatutárov vysokých škôl s hlasom poradným. Prezident osobitne privítal Ing. 
Štefana Chudobu, PhD., štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej 
len „MŠVVŠ SR“).  Ďalej boli na rokovaní prítomní Ing. Peter Viglaš, poverený generálny riaditeľ Sekcie 
štrukturálnych fondov, Mgr. Martin Jakubek , riaditeľ Odboru posudzovania verejného obstarávania 
a nezrovnalostí MŠVVŠ SR a RNDr. Marián Kostolanyi, generálny riaditeľ Agentúry pre štrukturálne 
fondy MŠVVŠ SR („ASFEU“) . 
 
Rektori súkromných vysokých škôl určili ako nositeľov kuriálnych hlasov pre 67. zasadnutie SRK  prof. 
Ing. Vieru Cibákovú, CSc., prof. Ing. Editu Hekelovú, PhD. a Dr. h. c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. 
 
Za členov volebnej/mandátovej komisie prezident SRK navrhol Dr. h. c. prof. PhDr. Beátu Kosovú, CSc., 
prof. RNDr. René Matloviča, PhD. a Dr. h. c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. Prezident navrhol za 
členov návrhovej komisie Dr. h. c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. a Dr. h. c. prof. PhDr. Beátu Kosovú, 
CSc. Za overovateľov zápisnice boli prezidentom SRK navrhnutí doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a Dr. h. c. 
prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. 
 
Prezident SRK informoval, že na aktuálnom zasadnutí je prítomných 26 členov, z toho 22 členov má 
právo hlasovať. Podľa čl. 4 štatútu je počet všetkých členov SRK s hlasovacím právom pre účely 
hlasovania 26, pričom rektorom súkromných vysokých škôl patria 3 kuriálne hlasy. SRK splnila 
podmienky uznášaniaschopnosti – prítomných min. 14 členov. Uznesenie SRK bude platné, ak sa 
v hlasovaní kladne vyjadrí nadpolovičný počet všetkých členov SRK s hlasovacím právom – t.j. 14 
členov.   
 
Následne dal prezident SRK hlasovať o zložení komisií v spoločnom aklamačnom hlasovaní. Z 25 
prítomných členov bolo: 
za – 24 členov 
proti – 0 členov 
zdržal sa – 1 člen. 
Prezident konštatoval, že si  SRK schválila zloženie volebnej/mandátovej komisie, návrhovej komisie 
a overovateľov zápisnice. 
 
Mandátová/volebná komisia si zvolila Dr. h. c. prof. PhDr. Beátu Kosovú, CSc.za svoju predsedníčku. 
 
K bodu 1: Schválenie návrhu programu 67. zasadnutia SRK 
Prítomní súhlasili konsenzom s návrhom programu.  
 
K bodu 2: Informácia o zápisnici zo 66. zasadnutia SRK, 7. 3. 2014 v Trenčíne 
Prítomní vzali na vedomie zápisnicu zo 66. zasadnutia SRK bez pripomienok.  
 
K bodu  3: Správa prezídia SRK za obdobie od 7. 3. 2014 
Prezident informoval o aktivitách prezídia a sekretariátu SRK po 66. zasadnutí SRK a o záveroch 
z neformálneho stretnutia s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR (29. 5. 2014 v Nitre).  
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Záver 
Slovenská rektorská konferencia berie na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od 7. 3. 2014 bez 
pripomienok. 
Slovenská rektorská konferencia poverila prezidenta SRK zaslaním listu s požiadavkou na nomináciu 
ďalšieho zástupcu SRK do rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.  
 
Uznesenie č. 1 

Slovenská rektorská konferencia poverila prezidenta SRK zaslať obratom na Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR  návrh na zastavenie validácie údajov na portáli Akreditačnej komisie, 
poradného orgánu vlády SR v nasledujúcom znení: 
"Na základe negatívnych skúseností s validáciou údajov na portáli Akreditačnej komisie si Vás 
dovoľujeme požiadať o jej deaktiváciu. Validácie spôsobujúce problémy s odovzdávaním súborov 
akreditačných spisov boli do systému integrované na poslednú chvíľu pričom informačné systémy 
univerzít boli nastavené podľa pravidiel definovaných Akreditačnou komisiou. Za súčasného stavu 
Informačného systému Akreditačnej komisie považujeme dodržanie termínov pre odovzdanie 
podkladov k žiadosti o komplexnú akreditáciu za problematické až nemožné." 
 
K bodu  4: Správa o činnosti prezídia SRK (2012 – 2014) 
V súvislosti s ukončením funkčného obdobia predložil prezident SRK Správu o činnosti prezídia SRK za 
obdobie 2012 – 2014.  
 
Záver 

Slovenská rektorská konferencia berie na vedomie Správu o činnosti prezídia SRK za funkčné obdobie 
2012 - 2014. 
 
K bodu 5: Štrukturálne fondy EÚ 
Prezident SRK otvoril problematiku korekcií, ktoré sankcionujú vysoké školy za nedodržanie lehôt pri 
verenom obstarávaní. Korekcie vznikajú na základe auditu Európskej komisie na Slovensku k spôsobu 
čerpania štrukturálnych fondov. Európska komisia na základe výsledkov auditov vyrubila Slovenskej 
republike pokutu 250 mil. eur. Tieto korekcie majú znášať koneční príjemcovia, v tomto prípade 
vysoké školy, hoci tí mali dodržať vtedy platné zákony a odporúčania Úradu pre verejné obstarávanie.  
  
V diskusii so štátnym tajomníkom MŠVVŠ, ďalšími zástupcami MŠVVŠ SR a predstaviteľom ASFEU 
bola SRK informovaná o pozastavení platieb na všetkých operačných programoch.  Rektori vysokých 
škôl môžu svoje vecné návrhy a pripomienky ku korekciám zaslať do 15. 6. 2014 na adresu ASFEU, 
ktorá ich následne v spolupráci s MŠVVŠ SR prehodnotí a pokúsi sa vyrokovať  ďalšie úľavy pre vysoké 
školy.  
 
Viacerí rektori upozornili, že v prípade veľkých korekcií smerom k vysokým školám a vzhľadom na 
výšku ich rozpočtu, môže byť ohrozená ekonomická stabilita verejných vysokých škôl.  Vysoké školy 
v prípade, že pochybili pri verejnom obstarávaní, musia znášať následky. V prípade, že vysoká škola 
nepochybila a konala v zmysle platného zákona a odporúčaní Úradu pre verejné obstarávanie, 
korekcie by mal prevziať na seba štát.  
 
Štátny tajomník informoval o diskusii MŠVVŠ SR s komisárom Marošom Šefčovičom, z ktorej 
vyplynulo, že SR bude hľadať v Bruseli právne zastupovanie vo veci riešenia korekcií. Predpokladá sa 
ďalšia novela zákona o verejnom obstarávaní.  
 
Záver 
Vysoké školy môžu posielať vecné návrhy a pripomienky vo veci korekcií k čerpaniu štrukturálnych 
fondov do 15. 6. 2014 na Agentúru pre štrukturálne fondy MŠVVŠ SR.  
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K bodu 6: Voľba správnych orgánov SRK (prezidenta a viceprezidentov SRK) 
Voľbu správnych orgánov SRK riadila volebná/mandátová komisia na čele s predsedníčkou Dr. h .c. 
prof. PhDr. Beátou Kosovou, CSc. Zápisnica z voľby prezidenta SRK a zápisnice z voľby dvoch 
viceprezidentov SRK sú súčasťou zápisnice zo 67. zasadnutia SRK. 
 
Uznesenie č. 2 

Slovenská rektorská konferencia zvolila v súlade so štatútom SRK za prezidenta SRK na funkčné 
obdobie od 5. 6. 2014 do 4. 6. 2016 prof. Ing. Rudolfa kropila, CSc., rektora Technickej univerzity vo 
Zvolene.  
 
Slovenská rektorská konferencia zvolila v súlade so štatútom SRK za viceprezidentov SRK na funkčné 
obdobie od 5. 6. 2014 do 4. 6. 2016 prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave a prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., rektora Trnavskej univerzity v Trnave. 
 
K bodu  7: Rozličné  
Prítomní vzali na vedomie predložený písomný materiál.  
 
Prof. Ing. Robert Redhammer, CSc. informoval SRK o rokovaní rektorov 6 univerzít, ktoré sa konalo na 
MŠVVŠ SR vo veci úpravy dotačných zmlúv. Na základe predložených informácií bude dodatočne 
vypracované uznesenie č. 3 zo 67. zasadnutia SRK a ktoré bude predložené členom SRK na 
korešpondenčné hlasovanie.  
 
Uznesenie č. 3 – dodatočne zaradené do zápisnice  
Slovenská rektorská konferencia navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby pristúpil 
k úprave požiadavky ministerstva v dotačných zmluvách verejných vysokých škôl, že priemerný plat 
bude vypočítaný len z platu, teda zo zložky uvedenej na platovom dekréte (tzv. funkčný plat) a nie zo 
všetkých vyplatených mzdových prostriedkov počas celého roka zo všetkých zdrojov.  
Vzhľadom na pridelenú výšku dotácie zo štátneho rozpočtu a celkové finančné možnosti jednotlivých 
verejných vysokých škôl je táto podmienka/požiadavka pre mnohé verejné vysoké školy nesplniteľná.  
Táto úprava bola zapracovaná do metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2014 pre 
verejné vysoké školy dodatočne až po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl SR.  
 
Na záver rokovania sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť. Poďakoval sa odchádzajúcemu 
prezídiu a sekretariátu za spoluprácu a novému prezídiu zaželal veľa úspechov.  
 
Termín a miesto 68. zasadnutia SRK bude členom SRK oznámené dodatočne. 
 
Nitra, 30. 5. 2014 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 

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

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

 
Overovatelia: 
 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.     .............................................................. 
   
 
Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.   .............................................................. 


