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Zápisnica zo 68. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 
8. júla 2014, Zvolen 

 
Prítomní: 

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

• prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 

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

• Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

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

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

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

• prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

• prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

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

• prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

• prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

• doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. 

• doc. Milan Rašla, akad. mal. 

• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

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

• prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. 

• prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

• doc. RNDr. János Tóth, PhD. 

• prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. 
 
Ospravedlnení: 

• doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. 

• prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. 

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

• prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. 

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

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

• prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. 

• prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 
 
Hostia: 

• doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

• Ing. Pavel Ondek 

• Ing. Peter Pellegrini 

• prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 

• Mgr. Katarína Stoláriková 
 
Program: 
1) Schválenie návrhu programu zasadnutia 
2) Informácia o zápisnici zo 67. zasadnutia SRK (30. 5. 2014 v Nitre) 
3) Správa prezídia SRK za obdobie od 30. 5. 2014 a zápisnica zo zasadnutia prezídia SRK (25. 6. 2014 

v Bratislave) 
4) Návrh na dodatky k dotačnej zmluve pre verejné vysoké školy  
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5) Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky („RIS 3 SK“) -  
Integrácia agentúr financujúcich výskum, vývoj a grantových agentúr APVV, ASFEU, VEGA a KEGA  

6) Korekcie projektov zo Štrukturálnych fondov 
7) Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR a návrh na 

vymenovanie predsedu a podpredsedu Akreditačnej komisie 
8) Rôzne 

a) Návrh opatrenia MŠVVŠ SR, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na 
akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na 
verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách 

b) Pracovné komisie SRK 
 
Rokovanie viedol prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident Slovenskej rektorskej konferencie. Privítal 
prítomných členov SRK a hostí. Prezident osobitne privítal Ing. Petra Pellegriniho, ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, ktorý následne vystúpil s príhovorom k členom SRK a hosťom.  
 
Ďalej boli na rokovaní SRK prítomní ako hostia  Ing. Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu 
pracovníkov školstva a vedy a  doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda zväzu, prof. Ing. Viktor 
Smieško, PhD., predseda Rady vysokých škôl SR a Mgr. Katarína Stoláriková, predsedníčka Študentskej 
rady vysokých škôl SR.   
 
Za tretieho člena volebnej/mandátovej komisie prezident SRK navrhol prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc., 
ktorý doplnil komisiu v zložení Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc., predsedníčka a prof. RNDr. René 
Matlovič, PhD., člen.  V následnom hlasovaní o návrhu sa z 21 prítomných členov vyjadrilo: 
za návrh – 20 členov 
proti návrhu – žiaden člen 
zdržal sa hlasovania – 1 člen. 
 
Za overovateľov zápisnice boli prezidentom SRK navrhnutí Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a Dr. h. 
c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. V následnom hlasovaní o návrhu sa z 21 prítomných členov vyjadrilo: 
za návrh – 20 členov 
proti návrhu – žiaden člen 
zdržal sa hlasovania – 1 člen. 
 
Prítomní traja rektori súkromných vysokých škôl sa stali nositeľmi kuriálnych hlasov pre 68. zasadnutie 
SRK a to menovite prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. a prof. JUDr. Ján Svák, 
DrSc. 
 
K bodu 1: Schválenie návrhu programu 68. zasadnutia SRK 
Prítomní súhlasili konsenzom s návrhom upraveného programu.  
 
K bodu 2: Informácia o zápisnici zo 67. zasadnutia SRK, 30. 5. 2014 v Nitre 
Prítomní vzali na vedomie zápisnicu zo 67. zasadnutia SRK s prílohami s dvomi pripomienkami, ktoré 
budú dodatočne zapracované.  
 
K bodu  3: Správa prezídia SRK za obdobie od 30. 5. 2014 a zápisnica zo zasadnutia prezídia SRK  
(25. 6. 2014 v Bratislave) 
Prezídium a generálna sekretárka informovali o svojich aktivitách za obdobie od 30. 5. 2014 a o 
zasadnutí prezídia SRK, ktoré sa konalo 25. 6. 2014 v Bratislave.  
 

Záver 
Slovenská rektorská konferencia berie na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od 30. 5. 2014 bez 
pripomienok a informáciu o zasadnutí prezídia SRK 25. 6. 2014 v Bratislave. 
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K bodu  4: Návrh na dodatky k dotačnej zmluve pre verejné vysoké školy 
Prezident SRK otvoril problematiku financovania verejných vysokých škôl v roku 2014. Informoval 
ministra o predchádzajúcich krokoch SRK v súvislosti s krátením dotácie pre verejné vysoké školy 
a rokovaniach predchádzajúceho vedenia SRK na Ministerstve financií SR. SRK predložilo ministrovi 
návrh na zmeny v dotačnej zmluve pre verejné vysoké školy, ktoré majú podporiť 3 % valorizáciu 
osobných výdavkov pre vysokoškolských učiteľov a zároveň členovia SRK požiadali zabezpečiť za rok 
2014 zdroje na dofinancovanie 5 % navýšenia tarifných platov nepedagogických zamestnancov. 
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vidí riešenie v zefektívnení vysokých škôl a v hľadaní 
potrebných finančných prostriedkov z vlastných zdrojov.  Požiadal rektorov, aby v prvom rade vyplatili 
mzdy vrátané zvýšenia zamestnancom a v prípade chýbajúcich zdrojov na chod, obrátili sa na 
ministerstvo. Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. namietal, že vysoké školy už prešli 
racionalizáciou, dotácia pokrýva ich bazálny chod v rozsahu 50 až 60 % a ostatné prostriedky na chod 
hľadajú vo vlastných zdrojoch. Tiež upozornil na potrebu vyplácania štipendií doktorandom.  
 
Návrh predložený SRK a ktorý vypracoval Klub kvestorov verejných a štátnych vysokých škôl podporil 
aj predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy. 
 
Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. upozornil, že problém nastal aj preto, lebo návrh rozpisu dotácie 
pre verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu na rok 2014 bol predložený neskoro a požiadal, aby 
ministerstvo predkladalo návrh metodiky v predstihu napríklad na jeseň. Dodal tiež, že vysoké školy 
sú financované na základe výkonov a preto treba diskutovať o spôsobe výpočtu výkonov.  
 
V diskusii rektori a rektorky potvrdili, že nie je v ich záujme prepúšťať zamestnancov a že ide o krajné 
riešenie vzniknutej situácie.  
 
V hlasovaní o upravenom návrhu uznesenia č. 1 z 22 prítomných hlasovalo: 
za uznesenie: 22 členov 
proti: žiaden člen 
zdržal sa: žiaden člen 
Prezident  SRK konštatoval schválenie uznesenia č. 1 k návrhu na dodatky k dotačnej zmluve pre 
verejné vysoké školy. 
 
Uznesenie č. 1 

a) Slovenská rektorská konferencia („SRK“) navrhuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu 
SR („MŠVVŠ SR) nahradiť celý bod (11) článku III dotačnej zmluvy pre verejné vysoké školy týmto 
textom: „Účelovo určené finančné prostriedky,  vyčlenené MŠVVŠ SR na 3 % valorizáciu osobných 
výdavkov vysokoškolských učiteľov, je verejná vysoká škola povinná vyplatiť  vysokoškolskému 
učiteľovi za príslušný počet odpracovaných mesiacov v roku 2014 počas trvania jeho pracovného 
pomeru s verejnou vysokou školou v mesačnej výške 3 % z jeho tarifného platu priznaného podľa 
nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z. z. formou osobného príplatku alebo  odmeny. 
Termín a spôsob vyplatenia účelovo určených finančných prostriedkov,  vyčlenených  MŠVVŠ SR na 
3 % valorizáciu osobných výdavkov vysokoškolských učiteľov, je v kompetencii každej verejnej 
vysokej školy. 
Zúčtovanie účelovo určenej dotácie na 3 % valorizáciu osobných výdavkov vysokoškolských 
učiteľov bude verejná vysoká škola povinná predkladať MŠVVŠ SR spôsobom, ktorý určí MŠVVŠ SR. 
V prípade, že verejná vysoká škola takto určené finančné prostriedky neposkytne, bude jej v roku 
2015 znížený objem dotácie o sumu zodpovedajúcu nevyplateným finančným prostriedkom, ktoré 
pridelilo MŠVVŠ SR na daný účel.“ 

b) SRK žiada MŠVVŠ SR zabezpečiť za rok 2014 zdroje z prostriedkov štátneho rozpočtu SR na 
dofinancovanie 5 % navýšenia tarifných platov nepedagogických zamestnancov verejných 
vysokých škôl.   
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K bodu 5: Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky („RIS 3 
SK“) -  Integrácia agentúr financujúcich výskum, vývoj a grantových agentúr APVV, ASFEU, VEGA a 
KEGA 
Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. uviedol problematiku integrácie agentúr v rámci 
RIS 3 SK. Požiadal ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR  prehodnotiť integráciu agentúr 
financujúcich výskum a vývoj a grantových agentúr a zachovať agentúry VEGA a KEGA s ich 
inštitucionálnym financovaním, ktoré je založené na  súťažnom spôsobe. 
 
Minister Ing. Peter Pellegrini potvrdil, že v súčasnosti ide o otvorenú záležitosť, ktorá vyžaduje 
diskusiu všetkých zainteresovaných strán vrátane SRK ako zástupcu vysokých škôl a ktorá prebehne 
na pôde ministerstva. SRK v tejto súvislosti  vyzval  SRK predložiť  návrh optimalizácie VEGA v súlade s 
RIS 3 SK, ktorý je súčasťou dokumentácie a súčasne nominovať 2 - 3 zástupcov ministerstvu. Minister 
školstva, vedy, výskumu a športu chce poznať názor SRK a jej zástupcov na ďalšie návrhy 
prerokovávané v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.  
 
V hlasovaní o návrhu uznesenia č. 2 body a) a b) z 22 prítomných hlasovalo: 
za uznesenie: 22 členov 
proti: žiaden člen 
zdržal sa: žiaden člen 
Prezident konštatoval schválenie uznesenia č. 2 v bodoch a) a b) k integrácií agentúr financujúcich 
výskum a vývoj a grantových agentúr. 
 
Dodatočne predložil prezident SRK doplnený bod c) v uznesení č. 2. Z 21 prítomných členov SRK sa 
vyjadrilo: 
za návrh: 21 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržal sa: žiaden člen 
Prezident konštatoval schválenie bodu c) uznesenia č. 2. 
 
Uznesenie č. 2 

a) SRK žiada MŠVVŠ SR prehodnotiť integráciu agentúr financujúcich výskum a vývoj a grantových 
agentúr a zachovať agentúry VEGA a KEGA s ich inštitucionálnym financovaním.  

b) SRK žiada zachovanie inštitucionálnych prostriedkov pre súťažné financovanie vedy v rámci VEGA 
a KEGA v rezorte vysokého školstva. 

c) SRK predkladá návrh optimalizácie VEGA v súlade s RIS 3 SK, ktorý je v prílohe dokumentov k 68. 
zasadnutiu SRK 8. 7. 2014 vo Zvolene. 

 
K bodu 6: Korekcie projektov zo Štrukturálnych fondov 
Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. uviedol problematiku korekcií čerpania fondov 
EÚ vo vzťahu k vysokým školám ako prijímateľom. Upozornil, že vysoké školy a univerzity investovali 
veľa vlastných zdrojov, t.j. sú aktívnymi účastníkmi. Všetky kroky vysokých škôl boli overené 
a potvrdené zodpovednými orgánmi a teraz sú spochybnené. Vysoké školy postupovali podľa platnej 
legislatívy a ak tá nebola v súlade s európskymi normami, vinu nenesú vysoké školy. Prof. Ing. Robert 
Redhammer, PhD. doplnil informácie SRK aj o obštrukcie v rámci verejného obstarávania, ktorým v 
súčasnosti čelia vysoké školy, ide o veľké vedecké univerzitné parky.  
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR potvrdil závažnosť problému aj v ďalších sektoroch 
a potvrdil ochotu spolupracovať s SRK pri hľadaní riešení.  Vzhľadom na problematickosť verejného 
obstarávania na Slovensku vyzval vysoké školy, ktoré majú problémy, aby mu zaslali informáciu. 
 
 
 



5 
 

V hlasovaní o upravenom návrhu uznesenia č. 3 z 22 prítomných hlasovalo: 
za uznesenie: 22 členov 
proti: žiaden člen 
zdržal sa: žiaden člen 
Prezident konštatoval schválenie uznesenia č. 3 ku korekciám čerpania fondov EÚ vo vzťahu k 
vysokým školám ako prijímateľom. 
 
Uznesenie č. 3 

a) SRK žiada MŠVVŠ SR vo vzájomnej súčinnosti zásadne a urýchlene  riešiť otázku korekcií čerpania 
fondov EÚ v prospech vysokých škôl ako prijímateľov. SRK zároveň žiada, aby žiadny kontrolný 
orgán neukladal akékoľvek sankcie týkajúce sa korekcií do prijatia zásadného rozhodnutia o 
korekciách.  

b) SRK žiada vytvoriť garančnú rezervu v príslušnej kapitole MŠVVŠ SR pre vysoké školy na rok 2015 v 
sume požadovaných korekcií. 

 
V rámci diskusie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR okrem iných Dr. h. c. prof. Ing. 
Tatiana Čorejová, PhD. požiadala o informáciu ohľadne pokračovania podpory vo finančnom 
informačnom systéme SOFIA, ktorá aktuálne skončila 20.6.2014. Minister Ing. Peter Pellegrini 
prisľúbil, že ministerstvo sa bude uvedeným zaoberať. Na ďalšiu otázku rektorky k odpredaju 
dubiózneho majetku verejných vysokých škôl, potvrdil, že MF SR pripravuje novelu zákona o  správe 
majetku štátu, ktorý upravuje správu majetku štátu a nakladanie s majetkom verejnoprávnych 
inštitúcií a nakladanie s majetkom obcí a VÚC.  
 
V hlasovaní o upravenom návrhu uznesenia č. 4 z 21 prítomných hlasovalo: 
za uznesenie: 20 členov 
proti: 1 člen 
zdržal sa: žiaden člen 
Prezident konštatoval schválenie uznesenia č. 4 k odpredaju dubiózneho majetku verejných vysokých 
škôl. 
 
Uznesenie č. 4 

a) SRK žiada MŠVVŠ SR legislatívne riešiť možnosť predaja dubiózneho majetku verejných vysokých 
škôl štandardným spôsobom.  

 
Na záver diskusie sa prezident SRK poďakoval ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR za účasť 
na zasadnutí a konštruktívnu a otvorenú diskusiu. 
 
Ďalšie rokovanie SRK k personálnym bodom prebehlo bez účasti hostí.  
 
K bodu  7: Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR a návrh 
na vymenovanie predsedu a podpredsedu Akreditačnej komisie 
Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. predstavil návrhové listy na členov Akreditačnej komisie, 
ktoré predložil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR listom č. 2014-4998/27187:39-15A0 z 
25.6.2014. Následne odovzdal slovo predsedníčke volebnej komisie Dr. h. c. prof. PhDr. Beáte 
Kosovej, CSc., ktorá viedla hlasovanie.  
 
Zápisnica volebnej komisie z hlasovania je súčasťou zápisnice zo 68. zasadnutia SRK. Podľa štatútu 
SRK hlasuje o personálnych otázkach tajne.  
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Uznesenie č. 5 
a) SRK súhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie Dr. h. c. prof. 

Ing. Miroslava Líšku, CSc.; prof. Ing. Jaroslava Škvareninu, CSc.; prof. Ing. Jozefa Vilčeka, PhD. za 
členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. SRK nesúhlasí s návrhom na 
vymenovanie prof. Ing. Ľubora Fišeru, DrSc.; prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc.; Dr. h. c. prof. 
Ing. Michala Besterciho, DrSc. a doc. Róberta Lapka, Th.D., PhD. za členov Akreditačnej komisie, 
poradného orgánu vlády SR. 

b) SRK súhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie prof. MUDr. 
Juraja Šteňa, CSc. za podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. 

c) SRK nesúhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na vymenovanie prof. Ing. 
Ľubora Fišeru, DrSc. za predsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. 

 
K bodu  8: Rôzne 
a) Návrh opatrenia MŠVVŠ SR, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na 

akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na 
verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách: 

Prezident SRK otvoril diskusiu k návrhu opatrenia. Rektori vysokých škôl, ktoré majú právnické 
fakulty, žiadali zvýšenie sumy v ŠO právo min. na úrovni spoločenských a behaviorálnych vied.  
 
V hlasovaní o upravenom návrhu uznesenia č. 5 z 21 prítomných hlasovalo: 
za uznesenie: 21 členov 
proti: žiaden člen 
zdržal sa: žiaden člen 
Prezident konštatoval schválenie uznesenia č. 5 k návrh opatrenia MŠVVŠ SR. 
 
Uznesenie č. 6 

a) SRK súhlasí s návrhom opatrenia MŠVVŠ SR, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného 
školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia 
uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách s tým, že odporúča, 
aby suma maximálnej výšky ročného školného pre študijný odbor právo bola minimálne na úrovni 
školného pre podskupinu študijných odborov  spoločenské a behaviorálne vedy, teda v prvom 
stupni štúdia 870,- EUR a v druhom stupni štúdia 1 300,- EUR alebo na úrovni podskupiny 
študijných odborov ekonómia a manažment, teda v prvom stupni štúdia 890,- EUR a v druhom 
stupni štúdia 1 330,- EUR.  

b) SRK odporúča MŠVVŠ SR zrušiť obmedzenia týkajúce sa maximálnej výšky ročného školného vo 
všetkých študijných odboroch. 

 
Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. navrhol, aby SRK rokovala s ministrom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR o zrušení maximálneho ročného školného od akademického roka 2016/2017. Návrh sa 
stretol so všeobecnou podporou.  Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vysvetlil, že návrh si vyžiada krátku 
novelu vysokoškolského zákona.  
 
Záver 
SRK berie na vedomie pripomienku prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. o iniciovaní zrušenia 
maximálneho ročného školného od akademického roka 2016/2017.  
 
b) Pracovné komisie SRK („PK“) 
Prezident SRK informoval o potrebe aktualizácie pracovných komisií SRK a požiadal členov o návrhy 
na doplnenie komisií. Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. sa vzdal členstva v PK pre ekonomické 
záležitosti a navrhol za nového člena prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc. Prezident SRK dal 
hlasovať o návrhu, z 22 prítomných členov s hlasovacím právom hlasovalo: 
za návrh: 22 členov 
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proti návrhu: žiaden člen 
zdržal sa: žiaden člen 
Prezident SRK konštatoval schválenie návrhu. 
 
Prezident SRK navrhol za ďalšieho člena PK pre riadenie ďalšej prevádzky FIS na verejných vysokých 
školách Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dal hlasovať o návrhu. 22 prítomných členov s 
hlasovacím právom hlasovalo: 
za návrh: 21 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržal sa: 1 člen 
Prezident SRK konštatoval schválenie návrhu. 
 
Prezident SRK navrhol za ďalšieho člena PK pre vzdelávanie doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a dal 
hlasovať o návrhu. Z 22 prítomných členov s hlasovacím právom hlasovalo: 
za návrh: 21 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržal sa: 1 člen 
Prezident SRK konštatoval schválenie návrhu. 
 
Prezídium SRK navrhlo za ďalšieho člena právnej PK viceprezidenta SRK prof. doc. JUDr. Mareka 
Šmida, PhD. Prezident dal následne hlasovať o návrhu. 22 prítomných členov s hlasovacím právom 
hlasovalo: 
za návrh: 21 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržal sa: 1 člen 
Prezident SRK konštatoval schválenie návrhu.  
 
Prezident SRK navrhol za ďalšieho člena PK pre šport doc. RNDr. Jánosa Tótha, PhD. a členovia SRK 
navrhli aj Brig. gen. doc. Ing. Borisa Ďurkecha, CSc. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu členstva doc. 
RNDr. Jánosa Tótha, PhD. v PK. 22 prítomných členov s hlasovacím právom hlasovalo: 
za návrh: 21 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržal sa: 1 člen 
Prezident SRK konštatoval schválenie návrhu. Následne dal hlasovať  o návrhu členstva Brig. gen. doc. 
Ing. Borisa Ďurkecha, CSc. v PK. 22 prítomných členov s hlasovacím právom hlasovalo: 
za návrh: 21 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržal sa: 1 člen 
Prezident SRK konštatoval schválenie návrhu. 
 
V bode rôzne informovali viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a generálna sekretárka 
o návšteve kazašských rektorov na Slovensku a o participácii SRK na ich programe.  
 
Záver 

Členovia SRK majú možnosť deklarovať záujem, resp. delegovať svojho zástupcu na stretnutie 
s kazašskými rektormi, ktoré sa bude konať na pôde Univerzity Komenského v Bratislave  
2. a 3. 10. 2014 a v prípade záujmu aj prihlásiť sa s návrhom prezentácie, referátu na tému autonómie 
vysokých škôl do 31. 8. 2014 na sekretariáte SRK srk@srk.sk. 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. požiadal zástupcov SRK v Rade vlády SR pre vedu, techniku  
a inovácie, aby iniciatívne predložili materiál, ktorý zhodnotí výsledky vedeckovýskumnej činnosti 
vysokých škôl na Slovensku. Upozornil tiež na nezrovnalosti vo vykazovaní výkonu Slovenskou 
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akadémiou vied, ktorá porovnáva výkon všetkých ústavov spoločne za akadémiu, ale s jednotlivými 
vysokými školami. Resp. aby SAV vykazovala tiež svoj podiel alebo kapacitu vo vzdelávacom procese, 
tak ako to robia vysoké školy.  
 
Prezident SRK súhlasil s návrhmi a prisľúbil zintenzívnenie činnosti SRK v danej oblasti, ako aj v rámci 
Týždňa vedy a techniky na Slovensku.  
 
Prezident SRK navrhol, aby sa SRK vyjadrila k iniciatíve Akreditačnej komisie  „Identifikácia špičkových 
vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“ a to k metodike projektu a k procedúre.  
 
Záver 

Členovia SRK môžu zaslať svoje stanoviská k metodike a procedúre projektu Akreditačnej komisie 
„Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“ do 23.7. 2014 na sekretariát 
SRK srk@srk.sk.  
 
Na záver rokovania sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť.  
 
Termín a miesto 69. zasadnutia SRK bude členom SRK oznámené dodatočne. 
 
Zvolen, 8. 7. 2014 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 

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

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

 
Overovatelia: 
 
 
Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.    ..............................................................  
   
 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.   .............................................................. 
 
 
 


