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Zápisnica zo 74. mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,  
 14. 1. 2016 v Bratislave 

 
Prítomní: 

• doc. Samuel Abrahám, PhD.  

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

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

• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• doc. Mária Heinzová, ArtD. 

• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

• prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.  

• prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

• prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. 

• prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

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

• prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

• prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

• doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. 

• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. 

• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

• prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. 

• prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

• doc. RNDr. János Tóth, PhD.  

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

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

• prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.  

• prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.  

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

• doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.  

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

Hostia: 

• Ing. Tomáš Kováč 

• doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 
 
Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „SRK“) viedol prezident prof. Ing. Rudolf Kropil, 
CSc. Privítal prítomných členov SRK a hostí. Informoval o stretnutí prezídia SRK s predsedom vlády SR, 
ktoré sa konalo 10. 12. 2015 a ako dôvod zvolanie mimoriadneho zasadnutia SRK uviedol potrebu 
schváliť metodiku rozpisu dodatočne pridelených prostriedkov na rekonštrukciu ubytovacích kapacít na 
vysokých školách.  
 
K 14. 1. 2016 má SRK 20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 8 členov zo súkromných vysokých 
škôl. Spolu je to 31 členov. Poverení výkonom funkcie rektora boli pozvaní na zasadnutie ako hostia 
bez práva hlasovať, ale ospravedlnili sa. 
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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 
(ďalej len „MŠVVŠ SR“) je na Slovensku ku dňu rokovania 12 súkromných vysokých škôl. Z toho 
vyplývajú 3 kuriálne hlasy rektorov súkromných vysokých škôl v SRK. SRK má k 14. 1. 2016 spolu 26 
členov s hlasovacím právom.  
 
SRK je schopná sa uznášať, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SRK 
s hlasovacím právom, t. j. min. 14 členov s hlasovacím právom. Táto podmienka je splnená. Na začiatku 
rokovania boli prítomní 20 rektori verejných vysokých škôl, dvaja rektori štátnych vysokých škôl a 3 
rektori súkromných vysokých škôl. Spolu bolo prítomných 25 členov SRK.  
 
Uznesenie SRK je platné, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet všetkých členov SRK 
s hlasovacím právom, t. j. min. 14 členov.  
 
Prítomní rektori súkromných vysokých škôl sa stali nositeľmi kuriálnych hlasov a to menovite doc. 
Samuel Abrahám, PhD., prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. a prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
 
Po určení nositeľov kuriálnych hlasov bolo na rokovaní prítomných celkom 25 členov SRK s hlasovacím 
právom. SRK bola počas celého rokovania uznášaniaschopná. 

 
Za overovateľov zápisnice zo 74. zasadnutia prezident SRK navrhol Dr. h. c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú, 
PhD. a prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dal o návrhu hlasovať. 

� Overovatelia zápisnice zo 74. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne. 
 

Program 74. mimoriadneho zasadnutia SRK 
1. Informácia zo stretnutia prezídia SRK s predsedom vlády SR 10. 12. 2015 a stanovisko SR 
2. Korekcie k  čerpaniu prostriedkov zo  štrukturálnych fondov EÚ 
 

K bodu 1 - Informácia zo stretnutia prezídia SRK s predsedom vlády SR 10. 12. 2015 a stanovisko SR 
Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. doplnil informáciu o priebehu spoločného rokovania 
s predsedom vlády SR. Predložil požiadavku predsedu vlády SR prijať spôsob, ktorým budú rozdelené 
dodatočne pridelené finančné prostriedky na ubytovacie kapacity 20 verejných vysokých škôl v objeme 
50 mil. eur v rámci tzv. Sociálneho balíka III.  
 
Prezident SRK predložil návrh prezídia, ktorý vychádza z údajov o ubytovacích kapacitách verejne 
dostupných vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2014. Návrh vychádza z princípu 
malých rozdielov a jemnej diverzifikácie, obsahuje požiadavku kvality ako zapracované kritérium 
začlenenia vysokých škôl podľa poslednej komplexnej akreditácie (koeficient 1,1) a zvýhodnenie troch 
bratislavských verejných vysokých škôl, ktoré nemajú možnosť využiť štrukturálne fondy na 
rekonštrukcie a zároveň poskytujú ubytovanie študentom ďalších bratislavských vysokých škôl, ktoré 
nemajú vlastné ubytovacie kapacity (koeficient 1,2). Ubytovacie kapacity v navrhovanej metodike sú 
delené do troch kategórií rôznych váh A (5 %), B (15 %) a C (80 %).  
 
Podľa odhadu prezídia SRK je reálna požiadavka vysokých škôl na rekonštrukciu ubytovacích kapacít 
v SR cca 300 mil. eur. Vzhľadom na skutočnosť, že vysoké školy dostali len 50 mil. eur, vyzval členov 
SRK na kolegiálnosť a schválenie metodiky, ktorá umožní každej verejnej vysokej škole čerpať časť 
prostriedkov.  
 
V diskusii prítomní členovia SRK vyjadrili súhlas s navrhovanými princípmi. Podľa diskutujúcich členov 
SRK je súčasný stav vysokoškolských ubytovacích kapacít na Slovensku veľmi zlý. Dodatočne poskytnutý 
objem financií v rámci sociálneho balíka vlády SR je v porovnaní s reálnou potrebou malý.  
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Na otázku prítomných rektorov ohľadne príspevku na bývanie študentov, prezident SRK informoval, že 
predseda vlády SR požiadal na zasadnutí prítomnú predsedníčku Študentskej rady vysokých škôl SR 
(„ŠRVŠ“) o predloženie návrhu na realizáciu opatrenia. Prezident SRK preto vyzval zástupcu ŠRVŠ 
o informáciu ohľadne postupu študentskej rady. Podľa prítomného zástupcu študentskej rady zatiaľ 
neprijali záverečné stanovisko.  
 
Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že SRK musí trvať na ďalšom príspevku, ktorý 
bol pridelený v rámci schváleného rozpisu dotácie na verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu na rok 
2016 vo výške 20 mil. eur.  Prítomní deklarovali súhlas s pripomienkou. 
 
Rektor doc. Samuel Abrahám, PhD. upozornil, že opatrenie prideľovania príspevku na bývanie pre 
študentov by sa malo týkať všetkých denných študentov vrátane súkromných vysokých škôl.  
 
Rektor Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. požiadal o zvýšenie sumy pre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda 
v Trnave zo 17 010 na 25 tis. eur. 
 
Návrh stanoviska 

Slovenská rektorská konferencia navrhuje rozpísať finančné prostriedky na rekonštrukciu ubytovacích 

kapacít verejných vysokých škôl v objeme 50 mil. eur pridelených v rámci Sociálneho balíka vlády SR III. 

v roku 2016 a to podľa koeficientu komplexná akreditácia s váhou 1,1 aplikovaného pre 12 univerzít, 

ktoré boli začlenené medzi univerzitné vysoké školy, koeficientu 1,2 pre tri bratislavské univerzity 

a koeficientu 1 pre ostatných 5 vysokých škôl.  

 

Následný výpočet rozdelenia bude zaokrúhlený na celé tisícky eur smerom nadol a zostatok bude 

pridelený Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

 
Prezident dal hlasovať o návrhu stanoviska.  

� SRK jednomyseľne súhlasila s návrhom stanoviska. 
 
K bodu 2 - Korekcie k  čerpaniu prostriedkov zo  štrukturálnych fondov EÚ 
Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. informoval o doterajšom stave riešenia korekcií 
a požiadal členov SRK, ktorí zatiaľ neposkytli údaje ohľadne korekcií, aby tak dodatočne spravili 
v nasledujúcich dňoch, tak aby SRK mala korektné údaje potrebné pre rokovanie s predsedom vlády 
SR.  
 
Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným členom SRK za účasť na zasadnutí. Termín a miesto 
ďalšieho zasadnutia SRK budú oznámené priebežne prostredníctvom sekretariátu.  
 
V Bratislave 18. 1. 2016 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 
 

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

prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
 
Overovatelia: 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.   .............................................................. 
 
 
 
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.     ..............................................................  



4 
 

Stanovisko zo 74. mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, 
 14. 1. 2016 v Bratislave 

 
Slovenská rektorská konferencia navrhuje rozpísať finančné prostriedky na rekonštrukciu 

ubytovacích kapacít verejných vysokých škôl v objeme 50 mil. eur pridelených v rámci Sociálneho 
balíka vlády SR III. v roku 2016 podľa koeficientu komplexná akreditácia 1,1 aplikovaného pre 12 
univerzít, koeficientu 1,2 pre tri bratislavské univerzity a koeficientu 1 pre ostatných 5 vysokých 
škôl.  

 
Následný výpočet rozdelenia bude zaokrúhlený na celé tisícky eur smerom nadol a zostatok 

bude pridelený Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
 
 
V Bratislave 18. 1. 2016 

 

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


