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Zápisnica zo 71. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,  
konaného 18. a 19. mája 2015 v Banskej Bystrici 

 
Prítomní: 
• Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 
• Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. 
• Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 
• Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 
• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.  
• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 
• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  
• doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.  
• prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.  
• prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.  
• prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
• doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.  
• prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 
• Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 
• prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
• prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 
• doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. 
• prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.  
• doc. Milan Rašla, akad. mal. 
• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
• 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. Peter Bielik, PhD. 
• prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.  
• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.  
• prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  
• Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.  
• prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc.  
• Dr. h. c. prof. Fedir Vashchuk, DrSc.  
 
Hostia: 

• prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc.  
• prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.  
• Mgr. Jozef Jurkovič 
• prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.  
• prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 
• Mgr. Jana Šmelková 
• PhDr. Veronika Trstianska, PhD.  
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Prizvaní k bodu  10: 

• RNDr. Darina Tóthová, PhD., prezidentka Združenia EUNIS-SK 
• Ing. Jozef Koričina, viceprezident Združenia EUNIS-SK 

Prizvaná k bodu 11: 

• Lucie Boudová -Vavříková , ELSEVIER 
 

Rokovanie SRK viedol prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident Slovenskej rektorskej 
konferencie. Privítal prítomných členov SRK a hostí. Poďakoval  rektorovi doc. Mgr. art. Matúšovi 
Oľhovi, PhD. za zorganizovanie neformálnej časti zasadnutia SRK 18. 5. 2015 na pôde Akadémie umení 
a rektorovi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimírovi Hiadlovskému, PhD. za 
zorganizovanie rokovania 19. 5. 2015 v hoteli LUX.  

Prezident SRK privítal a predstavil nových členov Slovenskej rektorskej konferencie, ktorí sa 
na rokovaní zúčastnili prvýkrát: 
• doc. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD. – rektorku Akadémie Policajného zboru v Bratislave 
• prof. Ing. Ferdinanda Daňu, PhD. – rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave 
• prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD. – rektorku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach. 
V úvode prezident SRK vysvetlil procedurálne otázky rokovania. K 18. 5. 2015 má SRK             

20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 10 členov zo súkromných vysokých škôl.  Spolu 33 
členov. Poverení výkonom funkcie rektora sú pozývaní na SRK ako hostia bez práva hlasovať. 

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 je na Slovensku 13 súkromných vysokých škôl. Z toho vyplývajú 3 kuriálne hlasy.  Spolu 
má SRK 26 členov s hlasovacím právom.  

Na rokovaní sa zúčastnilo 27 členov SRK a 1 poverený rektor súkromnej vysokej školy ako 
hosť. 

SRK je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SRK 
s hlasovacím právom, t. j. min. 14 členov s hlasovacím právom. Táto podmienka je splnená.  
Uznesenie 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 určili nositeľov kuriálnych hlasov pre                    
71. zasadnutie SRK - prof. Ing. Editu Hekelovú, PhD., doc. Mgr. Eduarda Chmelára, PhD. a prof. PhDr. 
Ericha Petláka, CSc.  

Po určení nositeľov kuriálnych hlasov bolo pre rokovanie prítomných celkom 24 členov SRK 
s hlasovacím právom. 

 
Prezident SRK navrhol členov návrhovej komisie pre 71. zasadnutie SRK -  prof. RNDr. Karola 

Mičietu, PhD.,  prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a prof. Ing. 
Roberta Redhammera, PhD. 

� Členovia návrhovej komisie pre 71. zasadnutie SRK boli schválení väčšinou hlasov           
(24 hlasov za návrh, 2 sa zdržali hlasovania). 

 
Prezident SRK informoval, že hlasovanie o návrhoch na členov a podpredsedu Akreditačnej 

komisie bude zabezpečovať volebná a mandátová komisia SRK (schválená na 69. zasadnutí SRK               
25. novembra 2014) v zložení: 
Predseda: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
Členovia: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

    prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 
 
Za overovateľov zápisnice zo 71. zasadnutia prezident SRK navrhol  prof. Ing. Ferdinanda 

Daňu, PhD.  a prof. Ing. Editu Hekelovú, PhD. Overovatelia zápisnice boli schválení jednomyseľne. 
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K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 

 
 Prezident SRK predložil na schválenie návrh programu 71. zasadnutia SRK, ktorý bol členom 
SRK rozoslaný spolu s pozvánkou. 

Návrh programu: 
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

2. Informácia o zápisniciach a uzneseniach zo 69. zasadnutia SRK (25. 11. 2014 na EU v Bratislave)     

a 70. mimoriadneho zasadnutia SRK (15. 1. 2015 na UMB v Banskej Bystrici) 

3. Správa prezídia SRK za obdobie od 25. 11. 2014 

4. Informácia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Juraja Draxlera o aktuálnych úlohách 

rezortu v oblasti vysokého školstva 

5. Odporúčaný postup MŠVVaŠ SR v súvislosti s komplexnou akreditáciou činností vysokej školy v 

rokoch 2014-2015 

6. Korekcie k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ 
7. Návrhy kandidátov na nových členov Akreditačnej komisie a návrh na podpredsedu Akreditačnej 

komisie 

8. Stav IKT na slovenských vysokých školách  

9. Možnosti spolupráce ELSEVIER so slovenskými univerzitami 

10. Rôzne  

K predloženému návrhu programu rektor UK prof. K. Mičieta navrhol zaradiť ako samostatný 
bod rokovania „Vyhlásenie výskumne orientovaných vysokých škôl SR k príprave čerpania ŠF v oblasti 
výskumu a inovácií v novom programovacom období EÚ“. Písomný materiál bol rozdaný členom SRK 
pred začiatkom rokovania. 

 Predseda SRK prof. R. Kropil podporil návrh rektora prof. K. Mičietu a navrhol ako 
samostatný bod rokovania zaradiť aj problematiku súvisiacu so zákonnou povinnosťou využívať 
elektronický kontraktačný systém (EKS), ktorú ako námety pre rokovanie SRK predložili Žilinská 
univerzita v Žiline, Katolícka univerzita v Ružomberku a Klub kvestorov verených vysokých škôl 
a štátnych vysokých škôl SR. 

Členovia  SRK schválili návrh programu rokovania doplnený o 2 body jednomyseľne.  
 

Schválený program 71. zasadnutia SRK 
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

2. Informácia o zápisniciach a uzneseniach zo 69. zasadnutia SRK (25. 11. 2014 na EU v Bratislave) 

a 70. mimoriadneho zasadnutia SRK (15. 1. 2015 na UMB v Banskej Bystrici) 

3. Správa prezídia SRK za obdobie od 25. 11. 2014 

4. Informácia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Juraja Draxlera o aktuálnych úlohách 

rezortu v oblasti vysokého školstva  

5. Problematika súvisiaca so zákonnou povinnosťou využívať elektronický kontraktačný systém 

(EKS) 

6. Odporúčaný postup MŠVVaŠ SR v súvislosti s komplexnou akreditáciou činností vysokej školy v 

rokoch 2014-2015 

7. Korekcie k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ 

8. Vyhlásenie výskumne orientovaných vysokých škôl SR k príprave čerpania ŠF v oblasti výskumu 

a inovácií v novom programovom období EÚ 

9. Návrhy kandidátov na nových členov Akreditačnej komisie a návrh na podpredsedu Akreditačnej 

komisie 

10. Stav IKT na slovenských vysokých školách  
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11. Možnosti spolupráce ELSEVIER so slovenskými univerzitami 

12. Rôzne  

K bodu 2 - Informácia o zápisniciach a uzneseniach zo 69. zasadnutia SRK (25. 11. 2014 na  
                  EU v Bratislave) a 70. mimoriadneho zasadnutia SRK (15. 1. 2015 na UMB   
                  v Banskej Bystrici) 
 

Prítomní vzali na vedomie zápisnice zo 69. zasadnutia SRK  a 70. mimoriadneho zasadnutia 
SRK bez pripomienok. 
 Prezident SRK prof. R. Kropil podal ústnu informáciu o plnení záverov a uznesení SRK 
aktualizovanú k 30. aprílu 2015. Konštatoval, že viaceré uznesenia prijaté na 69. zasadnutí              
a 70. mimoriadnom zasadnutí SRK, ktoré obsahovali pripomienky a návrhy týkajúce sa rozpočtu VVŠ 
na rok 2015, metodiky rozpisu dotácie a jej platnosti na dlhšie časové obdobie, neboli zo strany 
MŠVVaŠ SR akceptované. Z uvedeného dôvodu informoval o návrhu prezídia SRK prijať ďalšie 
uznesenie k predmetnej problematike. 
 V diskusii rektor UK prof. K. Mičieta poukázal na to, že metodika rozpisu dotácie neobsahuje 
pravidlá prideľovania kapitálových výdavkov a účelových prostriedkov; nedostatok účelových 
prostriedkov na doktorandov má za následok degradáciu doktorandského štúdia. Predseda Rady VŠ 
prof. V. Smieško pripomenul prísľub MŠVVaŠ SR, že návrh novej metodiky bude vychádzať z výsledku 
auditu dopadov súčasnej metodiky. Rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka doc. J. Habánik 
informoval, že aj po splnení záväzku navýšenia tarifných platov o 16,- eur, 5 %-nej valorizácie miezd 
nepedagogických zamestnancov a 3 %-nej valorizácie miezd pedagogických zamestnancov hrozí 
univerzite postih krátenia dotácie v roku 2015, a to z dôvodu, že v roku 2014 nevznikol nárok na 
vyplatenie odmien z projektov ŠF EÚ, čím nebolo možné splniť povinnosť z dotačnej zmluvy dodržať 
priemernú mzdu pedagogických zamestnancov podľa stavu k 30. 6. 2013.  
 
Záver 

Slovenská rektorská konferencia požaduje, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(MŠVVaŠ SR) v roku 2015 pripravilo metodiku rozpisu dotácií pre verejné vysoké školy (VVŠ) v záujme 
vytvorenia predpokladov pre strategické riadenie VVŠ, zvyšovanie kvality vzdelávania 
a vedeckovýskumnej činnosti, ktorá bude stabilná a bude platiť dlhšie časové obdobie, minimálne       
3 roky, a bude schválená aj s rozdelením dotácie pre jednotlivé VVŠ do konca roka 2015 tak, aby VVŠ 
neboli v rozpočtovom provizóriu. 
Zároveň SRK požaduje navyšovať prostriedky do rozpočtu VVŠ pre potreby základnej udržateľnosti 
v medziročnom náraste o 5 %, aby sa slovenské VVŠ v relatívnych hodnotách priblížili k výške 
financovania vysokých škôl v krajinách V4, teda minimálne o 20 mil. EUR ročne. 

 
K bodu 3 - Správa prezídia SRK za obdobie od 25. 11. 2014 
 

Prehľad o aktivitách členov prezídia SRK od 25. 11. 2014 bol rozdaný členom SRK pred 
zasadnutím. Prezident SRK upriamil pozornosť na účasť na najvýznamnejších podujatiach - 
zasadnutiach Akreditačnej komisie, na „Okrúhlom stole o slovenskom školstve 2015“ pri príležitosti 
Dňa učiteľov, Valnom zhromaždení EUA v Antwerpách, Valnom zhromaždení Študentskej rady VŠ, 
RPWG v Cambridge, ministerskej konferencii v rámci Bolonského procesu v Jerevane. Vyjadril 
poďakovanie členom prezídia aj ostatným členom SRK, ktorí zastupovali SRK na jednotlivých 
podujatiach. 
 
Záver 

Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od bez 
pripomienok. 
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K bodu 4 - Informácia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Juraja Draxlera   
                  o aktuálnych úlohách rezortu v oblasti vysokého školstva  
 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, ktorý pôvodne prisľúbil účasť na               
71. zasadnutí SRK, sa mohol zúčastniť len neformálnej časti zasadnutia 18. 5. 2015, pretože              
19. 5. 2015 sa zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí vlády SR. Vzhľadom na neúčasť ministra prezident 
SRK prof. R. Kropil zhrnul základné okruhy diskusie s ministrom z 18. 5. 2015 ako informáciu pre 
členov SRK, ktorí neboli prítomní na stretnutí s ministrom 18. 5. 2015: 

� nastavenie procesu komplexnej akreditácie (KA) činností vysokých škôl;  požiadavka na 
diferenciáciu kritérií pre dosiahnutie rovnováhy medzi jednotlivými študijnými odbormi, 
resp. oblasťami výskumu;  koordinácia postupu po ukončení KA v osobitných prípadoch; 
dopady výsledku KA na financovanie vysokých škôl; 

� posudzovanie kvality vzdelávania, komunikácia kvality vysokoškolského prostredia voči 
verejnosti; aj kvalitné univerzity môžu mať menej výkonné fakulty a naopak, resp. 
špičkový vedec nemusí byť automaticky špičkový pedagóg a naopak; posilnenie úlohy rád 
kvality na vysokých školách;  

� nedostatočné finančné krytie doktorandského štúdia zo strany MŠVVaŠ SR; 
� odliv študentov do zahraničia, predovšetkým do Českej republiky; 
� vyhlásenie výskumne orientovaných vysokých škôl SR k príprave čerpania ŠF v oblasti 

výskumu a inovácií v novom programovom období EÚ vo vzťahu ku kvalite vedy 
a vzdelávania; požiadavka na urýchlené zverejnenie výziev pre nové programové obdobie 
2014 – 2020; 

� odmeňovanie zamestnancov vysokých škôl s poukázaním na skutočnosť, že cca tretina 
tabuľkových tarifných platov nedosahuje hranicu minimálnej mzdy v SR platnou pre rok 
2015 (380 €); porovnanie platových pomerov zamestnancov VŠ SR s Českou republikou, 
resp. krajinami V4; 

� financovanie vedy a výskumu súťažným spôsobom cez agentúry; 
� korekcie k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ; 
� problémy súvisiace s procesmi verejného obstarávania v akademickom prostredí, návrh 

legislatívne upraviť možnosť, nie povinnosť využívať elektronický kontraktačný systém; 
� otázka platnosti licencie SAP v súvislosti s ekonomickým informačným systémom SOFIA. 

 

K bodu 5 - Problematika súvisiaca so zákonnou povinnosťou využívať elektronický  
                   kontraktačný systém (EKS) 
 

Rektorka ŽU prof. T. Čorejová poukázala na skutočnosť, že povinnosť vysokých škôl využívať 
elektronické trhovisko vyvoláva v už aj tak komplikovaných a zdĺhavých procesoch verejného 
obstarávania v podmienkach verejných vysokých škôl ďalšie problémy a nemožnosť rýchlej reakcie na 
požiadavky praxe, či na riešenie výskumných úloh a podporu vzdelávania v laboratóriách a pod. Podľa 
nových pravidiel verejného obstarávania, ktoré sú nastavené pre verejné vysoké školy (VVŠ), ale aj 
ostatné vedecké inštitúcie v Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) vyvolávajú obavy z ďalšieho 
napredovania výskumu a vedy na VVŠ. Aktuálne neúmerne vysoká miera byrokracie spôsobila, že pri 
vedeckých projektoch financovaných z verejných zdrojov ide samotná vedecká hodnota projektu, 
úlohy a ich vedeckých výstupov do úzadia a takmer všetka pozornosť je venovaná iba tomu, či boli 
dodržané všetky, niekedy svojvoľne a subjektívne vysvetľované pravidlá. Táto skutočnosť deformuje 
finančné prostredie na podporu vedy na Slovensku a súčasne výrazným spôsobom sťažuje realizáciu 
samotnej výskumnej a vývojovej činnosti v projektoch. Dôraz sa kladie na to, či materiál a ostatné 
zariadenia boli zakúpené podľa stanovených pravidiel za najnižšiu cenu, kvalita v tomto prípade nie je 
rozhodujúca. Akademické prostredie je charakterom činnosti veľmi špecifické. Nákup na trhovisku 
výrazne predĺžil a skomplikoval proces verejného obstarávania (VO v porovnaní so zákazkou v zmysle 
§ 9 ods. 9 zákona o VO). Na základe toho predložila návrh odporúčaní pre efektívne fungovanie 
procesu VO v podmienkach vysokých škôl.  
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 Obdobné stanovisko k predmetnej problematike vrátane odporúčaní pre efektívne 
fungovanie procesu VO (zvýšenie dolnej hranice podlimitných zákaziek bežne dostupného tovaru, 
služieb a prác aspoň na limit 10 000 €; uzákonenie práva, nie povinnosti využívať EKS) predložil aj 
rektor KU prof. J. Jarab. 

Rovnako Klub kvestorov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl sa listom obrátil na 
prezidenta SRK so žiadosťou o podporu záverov a požiadaviek, ktoré vyplynuli z uznesenia zo 
zasadnutia Klubu kvestorov 17. 4. 2015 k problematike procesov verejného obstarávania tovarov 
a služieb. 
 
Záver 

Pre efektívne fungovanie procesu verejného obstarávania Slovenská rektorská konferencia odporúča: 
a) zvýšiť dolnú hranicu podlimitných zákaziek bežne dostupného tovaru, služieb a prác aspoň na 

limit 10 000 €, 

b) prehodnotiť povinné subjekty, ktoré musia elektronický kontraktačný systém (EKS) využívať,  

c) pre verejné vysoké školy uzákoniť právo využívať EKS, ale nie povinnosť, 

d) z procesu verejného obstarávania vyňať obstarávanie potravín s krátkou dobou trvanlivosti, 

e) zo zákona o verejnom obstarávaní vyňať povinnosť obstarávať nákup tovarov, služieb a prác zo 

zdrojov, ktoré verejné vysoké školy získavajú podnikateľskou činnosťou a vedeckovýskumnou 

činnosťou z grantových schém. 

 

K bodu 6 - Odporúčaný postup MŠVVaŠ SR v súvislosti s komplexnou akreditáciou činností  
                  vysokej školy v rokoch 2014 – 2015 
 

Na tomto bode rokovania sa zúčastnili prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ sekcie 
vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR a  Mgr. Jozef Jurkovič, riaditeľ odboru vysokoškolského 
vzdelávania MŠVVaŠ SR.  
 Predstavitelia MŠVVaŠ SR informovali, že odporúčaný postup obsahuje pravidlá, ktoré sú 
konzistentné so súčasnou legislatívnou úpravou, a to pre rôzne prípady prebiehajúcej komplexnej 
akreditácie činností vysokých škôl, a to vrátane lehôt stanovených zákonom o vysokých školách. 
Súvisiace problematické otázky môžu vysoké školy individuálne konzultovať na odbore VŠ 
vzdelávania. 
 V diskusii viacerí členovia SRK (rektor UK, rektor STU, rektor TNUNI, rektor EU, rektor PU, 
rektor UKF, poverený rektor VŠ Danubius) navrhovali rozličné možné termíny pre doručenie 
rozhodnutí MŠVVaŠ SR o žiadostiach v rámci komplexnej akreditácie, a to vo vzťahu k 
prekleňovaciemu obdobiu na dokončenie štúdia v osobitných prípadoch pre existujúce študijné 
programy. Poukázali tiež na možné problémy s evidenciou študentov v Centrálnom registri 
študentov, a to v prípade študentov, ktorí prestúpia na nové študijné programy z dôvodu odňatia 
práva skončiť štúdium v študijnom programe, na ktorý boli pôvodne prijatí. Rovnako je v tomto 
prípade potrebné zo strany vysokých škôl venovať pozornosť stanoveniu termínov pre riadne 
skončenie štúdia. 
 Zástupca Akreditačnej komisie prof. V. Patráš zdôraznil, že pre AK sú termíny stanovené 
zákonom o vysokých školách záväzné. 
 Vzhľadom na rozmanitosť a zložitosť otázok súvisiacich s postupom vysokých škôl po 
ukončení procesu komplexnej akreditácie činností a nejednoznačnosť ich riešenia, prezident SRK 
prof. R. Kropil navrhol prítomným predstaviteľom MŠVVaŠ SR zorganizovať seminár k predmetnej 
problematike. 

 Prezident SRK prof. R. Kropil poďakoval prof. P. Plavčanovi, generálnemu riaditeľovi sekcie 
vysokých škôl, vedy a výskumu MŠVVaŠ SR a  Mgr. J. Jurkovičovi, riaditeľovi odboru vysokoškolského 
vzdelávania MŠVVaŠ SR za účasť na rokovaní SRK.  
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Záver 

SRK sa dohodla s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, že v spolupráci s predstaviteľmi Akreditačnej komisie, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usporiada v mesiaci jún 2015 seminár k postupu 

vysokých škôl po ukončení komplexnej akreditácie vysokých škôl v roku 2015. 

 

K bodu 7 - Korekcie k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ 
Viceprezident SRK prof. M.  Šmid informoval o svojich rozhovoroch so štátnym tajomníkom 

MŠVVaŠ SR Vladimírom Kováčikom zo 17. apríla a 15. mája 2015, týkajúcich sa ukladania korekcií 
s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov získaných z fondov EÚ zo strany vysokých škôl ako 
prijímateľov. Z rokovaní vyplynulo, že vláda SR tento problém, ktorý akceleruje najmä EÚ a ktorý má 
aj právny, finančný i politický rozmer, sa usiluje riešiť systematicky, a to najmä klasifikáciou skupín 
porušení, resp. neporušení práva SR, ako aj práva EÚ a následným odstupňovaním právnej 
a finančnej zodpovednosti prijímateľov, v tomto prípade vysokých škôl. V prípadoch, že sa preukáže 
dodržanie právnych predpisov SR a ich rozpor s normami EÚ, by vysoké školy nemali niesť 
zodpovednosť právnej a finančnej povahy, keďže ide o vec štátu. Ide však o proces, ktorý nie je zatiaľ 
ukončený vzhľadom na zložitosť otázky a tiež vzhľadom na jej prienik do takmer všetkých oblastí 
verejnej správy. 

Dňa 18. mája 2015 p. minister školstva Juraj Draxler tieto procesy na rokovaní SRK osobne 
potvrdil. Prof. M. Šmid v tejto súvislosti uviedol, že rektori vysokých škôl sú v problematickej situácii, 
keďže nedisponujú finančnými prostriedkami, ktoré navyše už boli minuté v prospech študentov 
a učiteľov vysokých škôl, pričom situácia, ako aj požiadavky akademických senátov, ich môžu nútiť 
riešiť veci právnou a súdnou cestou. Zdôraznil ďalej, že prítomnosť zástupcu SRK na rokovaniach 
o korekciách týkajúcich sa vysokých škôl by mohla podporiť proces spravodlivej, informovanej a 
odbornej tvorby záverov zo strany vlády SR, resp. MŠVVaŠ SR a jeho príslušných agentúr a orgánov. 

V diskusii rektor UCM prof. J. Matúš podporil návrh, aby SRK prijala požiadavku voči MŠVVaŠ 
SR na urýchlené riešenie problému korekcií, ktoré vznikli z rozporu legislatívy SR a legislatívy EÚ, t. j. 
prípady, keď prijímatelia príspevkov zo ŠF EÚ neporušili právne predpisy SR. 

Rektor UK prof. K. Mičieta podporil návrh s konštatovaním, že noví audítori zisťujú nové 
porušenia, počet prípadov sa zvyšuje; dlh štátu voči ŠF EÚ z tohto dôvodu neustále narastá. Rovnako  
rektor STU prof. R. Redhammer podporil návrh na prijatie stanoviska SRK k tejto problematike. 
 

Záver 

SRK žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR urýchlene zabezpečiť, aby sa povinnosť 
verejných vysokých škôl ako prijímateľov vrátiť už vyčerpané finančné prostriedky EÚ ukladala výlučne 
v prípade preukázaného porušenia právnych noriem SR, a to len v miere zodpovedajúcej závažnosti 
konkrétneho porušenia. 

 
K bodu 8 - Vyhlásenie výskumne orientovaných vysokých škôl SR k príprave čerpania ŠF  
                   v oblasti výskumu a inovácií v novom programovom období EÚ 
 

Prezident SRK prof. R. Kropil informoval, že rektori výskumne orientovaných univerzít 
vypracovali vyhlásenie, ktoré je reakciou na problémy, ktoré vznikli v procese realizácie Stratégie RIS3 
(Stratégie inteligentnej špecializácie výskumu a inovácií), čo má za následok zabrzdenie príprav na 
čerpanie štrukturálnych fondov EÚ na výskum a inovácie v novom programovom období 2014 – 
2020. Pritom prostriedky zo ŠF EÚ sa stali dominantným zdrojom pre vedecký výskum na Slovensku. 
Obsahom vyhlásenia je výzva na urýchlené prijatie tzv. Akčného plánu k RIS3, ktorý predložili minister 
školstva a minister hospodárstva na schválenie vo vláde SR. SRK požiadalo o posilnenie zastúpenia 
vysokých škôl v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, a to vytvorením funkcie ďalšieho 
podpredsedu rady. 

Rektor STU prof. R. Redhammer poukázal na skutočnosť, že vysoké školy sú závislé od 
finančných zdrojov EÚ. Spomalenie príprav na čerpanie štrukturálnych fondov na výskum a inovácie 



8 
 

v novom programovacom období môže spôsobiť diskontinuitu financovania vedeckých výskumných 
aktivít, vrátane výpadku financovania miezd výskumníkov, doktorandov, a tým aj zvýšenia 
nezamestnanosti mladých vedcov a únik najlepších mozgov do zahraničia. Za problém považuje  
návrhy na presun riadenia vedy a výskumu z rezortu MŠVVaŠ SR na splnomocnenca vlády pre výskum 
a inovácie, zlúčenie grantových agentúr a oneskorenie výziev na predkladanie projektov. 

Rektor UK prof. K. Mičieta odôvodnil prijatie vyhlásenia aj tým, že je potrebné uvedomiť si 
rozdiel medzi univerzitnou vedou a „neuniverzitnou“ vedou. Jednoznačne podporil ponechanie 
riadenia vedy a výskumu v pôsobnosti  rezortu školstva. Príprava zákona o vedeckovýskumných 
inštitúciách bola pozastavená, a to aj z dôvodu pripomienok k niektorým ustanoveniam, ktoré 
nezaručujú kvalitu výskumu. 

Prijatie vyhlásenia podporil aj rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka doc. J. Habánik  
s poukázaním na potrebu urýchlene vyhlásiť výzvy v novom programovom období EÚ. 

 

Záver 

SRK podporuje urýchlené schválenie Akčného plánu implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre 
inteligentnú špecializáciu SR (RIS3) vo Vláde SR, aby vysoké školy, vedeckovýskumné inštitúcie 
a podnikateľská sféra mohli čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na výskum a inovácie 
z programového obdobia 2014 - 2020. Slovenská rektorská konferencia oceňuje partnerský prístup 
MŠVVaŠ SR pri príprave dokumentu, podporuje prijatie akčného plánu predloženého ministrom 
školstva, vedy, výskumu a športu a ministrom hospodárstva a jeho schválenie vo vláde SR a žiada  
uskutočniť ďalšie potrebné kroky k začatiu čerpania prostriedkov  z nového programového obdobia 
najneskôr do jesene 2015. 

 
K bodu 9 - Návrhy kandidátov na nových členov Akreditačnej komisie a návrh na  
                   podpredsedu Akreditačnej komisie  
 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler v súlade so zákonom o vysokých 
predložil Slovenskej rektorskej konferencii na vyjadrenie návrh na vymenovanie podpredsedu a 
členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. Dôvodom je skutočnosť, že dňom 1. 
februára 2015 zaniklo členstvo trom členom Akreditačnej komisie (AK) -  prof. Ing. Ivanovi     
Brezinovi, CSc., prof. RNDr. Petrovi Moczovi, DrSc. a prof. MUDr. Jurajovi Šteňovi, DrSc., ktorý bol 
súčasne aj podpredsedom AK. 
 

Záver 

SRK v tajnom hlasovaní odsúhlasila návrhy ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a) na vymenovanie  Ing. Jaroslava Holečeka, PhD. za podpredsedu  Akreditačnej komisie, poradného 

orgánu vlády SR. 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov SRK s hlasovacím právom:  26 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 24 
Počet hlasov za návrh:    22 
Počet hlasov proti návrhu:    0 
Neplatné hlasy:     1 
Počet členov SRK, ktorí sa zdržali hlasovania: 1 
 

b) na vymenovanie prof. MUDr. Andreja Dukáta, PhD., za člena Akreditačnej komisie, poradného 
orgánu vlády SR. 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov SRK s hlasovacím právom:  26 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 24 
Počet hlasov za návrh:    22 
Počet hlasov proti návrhu:    0 
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Neplatné hlasy:     0 
Počet členov SRK, ktorí sa zdržali hlasovania: 2 
 

c) na vymenovanie prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. za člena Akreditačnej komisie, poradného 
orgánu vlády SR. 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov SRK s hlasovacím právom:  26 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 24 
Počet hlasov za návrh:    23 
Počet hlasov proti návrhu:    0 
Neplatné hlasy:     0 
Počet členov SRK, ktorí sa zdržali hlasovania: 1 
 

d) na vymenovanie prof. RNDr. Petra Markoša, DrSc. za člena Akreditačnej komisie, poradného 
orgánu vlády SR. 
Výsledky hlasovania: 
Počet členov SRK s hlasovacím právom:  26 
Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 24 
Počet hlasov za návrh:    23 
Počet hlasov proti návrhu:    0 
Neplatné hlasy:     0 
Počet členov SRK, ktorí sa zdržali hlasovania: 1 

 

K bodu 10 - Stav IKT na slovenských vysokých školách 
 
RNDr. Darina Tóthová, PhD., prezidentka Združenia EUNIS-SK, vo svojej prezentácii 

informovala SRK o poslaní a úlohách združenia, výhodách členstva v združení a jeho 
najvýznamnejších aktivitách. Ďalej prezentovala projekty, do ktorých je Združenie EUNIS-SK  
zapojené, s dôrazom na  Portál vysokých škôl.  

  Problematiku IKT v akademickom prostredí podrobne prezentoval Ing. Jozef Koričina, 
viceprezident Združenia EUNIS-SK 

V závere hostia formulovali oblasti možnej spolupráce EUNIS-SK a SRK: 
- Financovanie IKT v súlade s cieľom I.4 Zabezpečenie udržateľnej prevádzky a obnovy 

infraštruktúry IKT z Koncepcie informatizácie rezortu školstva do roku 2020; 
- Stály rozvoj IT infraštruktúry pre zabezpečenie výskumu, výučby a riadenia VŠ; 
- Efektívne využívanie všetkých implementovaných rezortných IT systémov a služieb na VŠ 

(Portál VŠ, CEP, SIVVP, Sofia, centrálne registre, ...); 
- Informačná bezpečnosť vrátane národnej federácie identít; 
- Stabilizácia a odborný rast zamestnancov IKT na VŠ. 
 

� SRK bude spolupracovať so združením EUNIS-SK. 

 

K bodu 11 - Možnosti spolupráce ELSEVIER so slovenskými univerzitami 
 

Možnosti spolupráce s konkrétnymi príkladmi hodnotenia excelencie výskumu ako aj nové 
prístupy prezentovala pani Lucie Boudová-Vavříková, reprezentantka firmy ELSEVIER pre strednú 
a východnú Európu. 

Prezentácia bude rozoslaná členom SRK elektronickou poštou. 
V diskusii rektor UK prof. K. Mičieta informoval, že zo skúseností UK môže potvrdiť, že 

ELSEVIER ponúka možnosti hodnotenia tvorivej činnosti podľa rôznych kritérií a porovnanie jej 
úrovne so špičkovými pracoviskami na celom svete na vysokej úrovni. Problémom je však 
zvyšovanie ceny licencií, čo neumožňuje hodnotiť celý proces komplexne. 



10 
 

Pani Boudová-Vavříková v reakcii na pripomienku konštatovala, že cenu strategických 
informácií je  potrebné zvažovať v kontexte ich prínosu; v globalizovanom svete „je už aj bádanie 
o biznise“. 

  

� SRK bude rozvíjať spoluprácu s vydavateľstvom ELSEVIER. 

 

K bodu 12 - Rôzne  
 

A. Rektor UK prof. K. Mičieta informoval, že na základe viacnásobných upozornení pracovníkov 

Úradu verejného zdravotníctva sú vysokoškolské internáty povinné prispôsobiť svoje ubytovacie 

priestory zneniu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. Táto stanovuje, že na    

jednu ubytovanú osobu musí byť poskytnutých najmenej 8 m2 plochy jednoposteľovej alebo 

viacposteľovej izby. Z dôvodu, že internáty boli postavené a projektované v rokoch, kedy táto 

legislatíva nebola v platnosti, mnohé z nich nespĺňajú túto podmienku citovanej vyhlášky. 

V dôsledku dodržania uvedenej požiadavky by došlo k zániku cca troch tisíc ubytovacích miest 

UK v Bratislave. Navrhol, aby sa SRK obrátila na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o vyvolanie rokovania 

s Ministerstvom zdravotníctva SR o výnimke pre internáty, ktoré boli postavené, resp. 

zrekonštruované pred rokom 2008. Návrh podporil aj rektor STU prof. R. Redhammer. 

Záver 

SRK žiada MŠVVaŠ SR, aby rokovalo s Ministerstvom zdravotníctva SR o výnimke z vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. pre internáty, ktoré boli postavené, resp. 

zrekonštruované pred rokom 2008. 

B. Prezident SRK prof. R. Kropil informoval, že prezídium SRK na základe vyžiadania Slovenskej 

akademickej informačnej agentúry (SAIA) schválilo: 

a) návrh člena Národnej výberovej komisie CEEPUS – prof. JUDr. Ivana Šimovčeka, CSc. 

z Trnavskej univerzity v Trnave; 

b) návrh člena výberovej komisie v rámci Národného štipendijného programu SR pre výber 

štipendistov zo Slovenska na pobyty v zahraničí – doc. Ing. Štefana Stanku, PhD. z STU 

v Bratislave; 

c) návrh člena výberovej komisie v rámci Národného štipendijného programu SR pre výber 

štipendistov zo zahraničia na pobyty na Slovensku – prof. Ing. Máriu Kadlečíkovú, CSc. 

z SPU v Nitre. 

 

� SRK zobrala informáciu na vedomie bez pripomienok. 

 

C. Prezident SRK prof. R. Kropil informoval o žiadosti Združenia používateľov Slovenskej 

akademickej dátovej siete SANET o podporu vo veci urýchlenia podpisu dotačnej zmluvy 

medzi MŠVVaŠ SR a Združením SANET na zabezpečenie prevádzky a ďalšieho rozširovania 

Slovenskej akademickej dátovej siete. Kópia žiadosti bola rozdaná členom SRK pred 

rokovaním. Rektor STU prof. R. Redhammer vyjadril podporu žiadosti s odôvodnením, že 

dotácia sa používa na prevádzku a rozširovanie optického pripojenia aj do zahraničia (nie na 

úhradu mzdových nákladov); SANET využíva aj MŠVVaŠ SR a SAV. 
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� SRK jednomyseľne vyjadrila podporu urýchlenému podpisu dotačnej zmluvy medzi 

MŠVVaŠ SR a Združením SANET pre podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania dátovej 

infraštruktúry, ktorú používajú vysoké školy a výskumné organizácie štátneho a verejného 

sektora pri plnení hlavných úloh. 

 

D. Rektor UK prof. K. Mičieta navrhol, aby SRK požiadala MŠVVaŠ SR o zabezpečenie 

centrálneho financovania prístupu vysokých škôl k externým elektronickým informačným 

databázam cez akademické knižnice. 

 

E. Predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠR VŠ) Mgr. J. Šmelková požiadala rektorov 

vysokých škôl o ústretovosť pri účasti študentov na valných zhromaždeniach ŠR VŠ, pretože 

študenti niektorých vysokých škôl avizovali problémy s úhradou nákladov spojených 

s pracovnými cestami súvisiacimi s činnosťou v ŠR VŠ.  

 

F. Zástupca Akreditačnej komisie (AK) prof. V. Patráš tlmočil informáciu predsedu AK prof L. 

Fišeru určenú rektorom, že výsledné zostavy z procesu komplexnej akreditácie sú predbežné, 

oficiálnymi sa stanú až po vyjadrení príslušného rektora. Rovnako návrhy na zmeny je možné 

akceptovať až po vyjadrení rektora k zisteniam AK, nie v priebehu procesu komplexnej 

akreditácie. 

 

G. Rektorka Vysokej školy manažmentu v Bratislave prof. E. Hekelová upozornila členov SRK na 

publikáciu  autora Jozefa Hvoreckého, profesora na Vysokej škole manažmentu, s názvom 

Testament vedca, ktorá je „vtipným, desivým a prenikavým pohľadom na stav slovenského 

školstva a vedy“.  Niekoľko výtlačkov publikácie venovala členom SRK. 

 
 

V Banskej Bystrici  19. 5. 2015 
 

Zapísala: Ing. Viera Tallová 
 
 
Overovatelia: 
 
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.     ..............................................................  
   
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.       .............................................................. 
 
 
 
 

............................................................. 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
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Uznesenia zo 71. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), 
konaného 19. mája 2015 v Banskej Bystrici 

 
 

1. SRK požaduje, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v roku 

2015 pripravilo metodiku rozpisu dotácií pre verejné vysoké školy (VVŠ) v záujme vytvorenia 

predpokladov pre strategické riadenie VVŠ, zvyšovanie kvality vzdelávania 

a vedeckovýskumnej činnosti, ktorá bude stabilná a bude platiť dlhšie časové obdobie, 

minimálne 3 roky, a bude schválená aj s rozdelením dotácie pre jednotlivé VVŠ do konca roka 

2015 tak, aby VVŠ neboli v rozpočtovom provizóriu. 

Zároveň SRK požaduje navyšovať prostriedky do rozpočtu VVŠ pre potreby základnej 

udržateľnosti v medziročnom náraste o 5 %, aby sa slovenské VVŠ v relatívnych hodnotách 

priblížili k výške financovania vysokých škôl v krajinách V4, teda minimálne o 20 mil. EUR 

ročne. 

2. SRK podporuje urýchlené schválenie Akčného plánu implementácie Stratégie výskumu a 

inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3) vo Vláde SR, aby vysoké školy, 

vedeckovýskumné inštitúcie a podnikateľská sféra mohli čerpať prostriedky zo štrukturálnych 

fondov EÚ na výskum a inovácie z programového obdobia 2014 - 2020. Slovenská rektorská 

konferencia oceňuje partnerský prístup MŠVVaŠ SR pri príprave dokumentu, podporuje 

prijatie akčného plánu predloženého ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 

a ministrom hospodárstva a jeho schválenie vo vláde SR a žiada uskutočniť ďalšie potrebné 

kroky k začatiu čerpania prostriedkov  z nového programového obdobia najneskôr do jesene 

2015. 

 

3. SRK v tajnom hlasovaní odsúhlasila návrhy ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
a) na vymenovanie  Ing. Jaroslava Holečeka, PhD. za podpredsedu  Akreditačnej komisie, 

poradného orgánu vlády SR; 
b) na vymenovanie prof. MUDr. Andreja Dukáta, PhD., prof. Ing. Michala Fendeka, PhD. 

a prof. RNDr. Petra Markoša, DrSc. za členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu 
vlády SR. 

 
4. Pre efektívne fungovanie procesu verejného obstarávania SRK odporúča: 

a) zvýšiť dolnú hranicu podlimitných zákaziek bežne dostupného tovaru, služieb a prác 

aspoň na limit 10 000 €, 

b) prehodnotiť povinné subjekty, ktoré musia elektronický kontraktačný systém (EKS) 

využívať,  

c) pre verejné vysoké školy uzákoniť právo využívať EKS, ale nie povinnosť, 

d) z procesu verejného obstarávania vyňať obstarávanie potravín s krátkou dobou 

trvanlivosti, 

e) zo zákona o verejnom obstarávaní vyňať povinnosť obstarávať nákup tovarov, služieb 

a prác zo zdrojov, ktoré verejné vysoké školy získavajú podnikateľskou činnosťou a 

vedeckovýskumnou činnosťou z grantových schém. 

 

5. SRK žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR urýchlene zabezpečiť, aby sa 

povinnosť verejných vysokých škôl ako prijímateľov vrátiť už vyčerpané finančné prostriedky 

EÚ ukladala výlučne v prípade preukázaného porušenia právnych noriem SR, a to len v miere 

zodpovedajúcej závažnosti konkrétneho porušenia. 
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6. SRK sa dohodla s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, že v spolupráci s predstaviteľmi Akreditačnej 

komisie, poradného orgánu vlády SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

usporiada v mesiaci jún 2015 seminár k postupu vysokých škôl po ukončení komplexnej 

akreditácie vysokých škôl v roku 2015. 

 

7. SRK žiada MŠVVaŠ SR, aby rokovalo s Ministerstvom zdravotníctva SR o výnimke z vyhlášky 

Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. pre internáty, ktoré boli postavené, resp. 

zrekonštruované pred rokom 2008. 

 

8. SRK bude spolupracovať so združením EUNIS-SK. 

 

9. SRK bude rozvíjať spoluprácu s vydavateľstvom ELSEVIER. 

 

 

 

V Banskej Bystrici 19. mája 2015 

 

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