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Zápisnica zo 78. riadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,  

14. októbra 2016 v Trnave 

 

 

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. 
• prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi 
• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
• doc. Mária Heinzová, ArtD. 
• prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. 
• prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
• doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
• Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 
• prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
• 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. 
• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  
• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 
• prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.  
• prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.  
• prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 
• prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 
• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. 
• Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.  

 
 

Hostia: 

• Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR  

• Ballint Lóvasz, tajomník Študentskej rady vysokých škôl  
• prof. Ing. Peter Plavčan, PhD., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
• doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., podpredsedníčka Rady vysokých škôl  
• Ing. Erik Selecký, PhD., prezident Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie 

 
Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „SRK“) viedol prezident prof. Ing. Rudolf Kropil, 
CSc.  
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Prezident SRK otvoril rokovanie minútou ticha za p. Michala Kováča, bývalého prezidenta SR, ktorý 
skonal v stredu 5. 10. 2016. Pietnou spomienkou si členovia SRK pripomenuli aj prof. RNDr. Jozefa 
Ďurčeka, CSc., bývalého rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý skonal v stredu 21. 9. 2016 a 
Dr. h. c. prof. Tadeusza Zasepu, PhD., bývalého rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý skonal 
v nedeľu 18. 9. 2016. 
 
Následne prezident SRK privítal prítomných členov SRK a hostí. A ospravedlnil neprítomných členov, 
ktorí informovali o dôvodoch svojej neúčasti ako aj pozvaných hostí, ktorí sa nemohli zúčastniť na 
zasadnutí.  
 
Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) 
a podľa informácií poskytnutých členmi SRK k 14. 10. 2016 má SRK 20 členov z verejných, 3 členov zo 
štátnych a 7 členov zo súkromných vysokých škôl. Spolu má SRK 30 členov. Poverení výkonom funkcie 
rektora boli pozvaní na zasadnutie ako hostia bez práva hlasovať, ale všetci sa ospravedlnili. 
 
Pre potreby hlasovania podľa štatútu SRK mal každý rektor verejnej a štátnej vysokej školy jeden hlas. 
Rektorom súkromných vysokých škôl prislúchal jeden kuriálny hlas za každú aj začatú päticu 
súkromných vysokých škôl. Podľa webového sídla MŠVVaŠ SR je na Slovensku ku dňu rokovania 12 
súkromných vysokých škôl. Z toho vyplývali 3 kuriálne hlasy rektorov súkromných vysokých škôl. SRK 
má ku dňu rokovania 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 bola splnená. Na 
začiatku rokovania boli prítomní 15 rektori verejných vysokých škôl, dvaja rektori štátnych vysokých 
škôl a jeden rektor súkromnej vysokej školy. Spolu bolo prítomných 18 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 s hlasovacím právom.  
 
Prítomný rektor súkromnej vysokej školy sa stal automaticky nositeľom kuriálneho hlasu a to menovite 
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. Po určení nositeľa kuriálneho hlasu bolo na rokovaní prítomných celkom 18 
členov SRK s hlasovacím právom. SRK bola počas celého rokovania uznášaniaschopná. 

 
Za overovateľov zápisnice zo 78. zasadnutia prezident SRK navrhol doc. Máriu Heinzovú, ArtD. a  
Dr. h. c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc. Protinávrh nebol predložený a prezident SRK dal hlasovať 
o návrhu. 

 Overovatelia zápisnice zo 78. zasadnutia SRK boli schválení väčšinou hlasov 
(17 hlasov za návrh, nikto nebol proti, 1 sa zdržal hlasovania). 

 
Prezident SRK navrhol ako členov návrhovej komisie pre 78. zasadnutie SRK  
prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., 
prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. (v neprítomnosti) a prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. Nikto 
nepredložil iný návrh a prezident SRK dal hlasovať o návrhu. 

 Návrhová komisia bola schválená väčšinou hlasov 
(16 hlasov za návrh, nikto nebol proti, 2 sa zdržali hlasovania). 

 
Prezident SRK navrhol doplniť Dr. h. c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD. a doc. JUDr. Luciu Kurilovskú, 
PhD. za neprítomných dvoch členov volebnej a mandátovej komisie. Protinávrh nebol predložený 
a prezident SRK dal hlasovať o celej volebnej a mandátovej komisii v nasledujúcom zložení: prof. JUDr. 
Ján Svák, DrSc. (predseda), Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. (členka) a  
doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.  (členka). 

 Volebná a mandátová komisia bola schválená väčšinou hlasov 
(16 hlasov za návrh, nikto nebol proti, 2 sa zdržali hlasovania). 
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K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 
 
Prezident SRK predložil na schválenie nasledujúci návrh programu 78. zasadnutia SRK, ktorý bol členom 
SRK zaslaný spolu s pozvánkou: 
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

2. Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 77. zasadnutia SRK (8. júla 2016 v Bratislave) 

3. Správa prezídia SRK za obdobie od 8. júla 2016 

4. Návrhy na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR 

5. Prebiehajúce rokovania v oblasti vysokého školstva – informácia a diskusia 

6. Rôzne   

a) Prezentácia Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie 

 
Prítomní členovia nemali námietky k návrhu a prezident SRK dal hlasovať o návrhu programu 
zasadnutia. 

 Program 78. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne. 
 

Schválený program 78. zasadnutia SRK 

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

2. Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 77. zasadnutia SRK (8. júla 2016 v Bratislave) 

3. Správa prezídia SRK za obdobie od 8. júla 2016 

4. Návrhy na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR 

5. Prebiehajúce rokovania v oblasti vysokého školstva – informácia a diskusia 

6. Rôzne   

a) Prezentácia Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie 

 
Na zasadnutie prišiel doc. Samuel Abrahám, PhD., ktorý sa stal druhým nositeľom kuriálneho hlasu za 
súkromné vysoké školy a počet členov s hlasovacím právom sa zvýšil na 19. 
 
K bodu 2 - Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 77. zasadnutia SRK (8. júla 2016 v Bratislave) 

 
Generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová informovala o zápisnici zo 77. zasadnutia SRK a plnení 
prijatých uznesení zo 77. zasadnutia SRK a zasadnutí prezídia SRK (8. júla 2016 v Bratislave a 25. júla 
2016 v Bratislave). Prítomní členovia nemali pripomienky k predloženým dokumentom. Prezident SRK 
dal hlasovať o zápisnici zo 77. zasadnutia SRK a informácii o plnení uznesení. 

 Zápisnica zo 77. zasadnutia SRK a informácia o plnení uznesení boli schválené jednomyseľne. 
 
Uznesenie č. 1 

Slovenská rektorská konferencia jednomyseľne schválila zápisnicu zo 77. zasadnutia SRK konaného dňa 
8. júla 2016 v Bratislave a informáciu o plnení prijatých uznesení. 
 
K bodu 3 - Správa prezídia SRK za obdobie od 8. júla 2016 

 
Generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová informovala o činnosti prezídia SRK a členov SRK od 7. júla 
2016. Doplňujúce informácie poskytli členovia prezídia SRK.  
 
Záver 

Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od  
8. júla 2016 bez pripomienok. 
 
K bodu 4 - Návrhy na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR 

 
Prezident SRK oboznámil prítomných s listami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR s návrhmi 
na členov Akreditačnej komisie č. 2016-15872/42223:8-sekr. zo dňa 11. októbra 2016 a č.  
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2016-15872/30617:4-15A0 zo dňa 8. augusta 2016. Požiadal rektora Trnavskej univerzity v Trnave, aby 
predstavil kandidáta prof. PhDr. ThLic. Juraja Dolinského SJ, PhD. Vzhľadom na neprítomnosť rektora 
Technickej univerzity v Košiciach sám predstavil kandidáta Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Mihoka, PhD.  
 
Následne prezident SRK odovzdal slovo predsedovi volebnej a mandátovej komisie SRK  
prof. JUDr. Jánovi Svákovi, DrSc., aby viedol hlasovanie o vyjadrení sa k návrhom ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR.  
 
Zápisnica volebnej a mandátovej komisie SRK z hlasovania o vyjadrení k návrhom ministra je súčasťou 
zápisnice zo 78. zasadnutia SRK. Podľa štatútu SRK hlasuje o personálnych otázkach tajne.  
 
Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. navrhol doplniť do uznesenia dôraznú požiadavku 
na ministra školstva, vedy, výskumu športu SR, aby v rámci svojich kompetencií zabezpečil sfunkčnenie 
Akreditačnej komisie. Návrh bol kladne prijatý v pléne.  
 
Uznesenie č. 2 

Slovenská rektorská konferencia súhlasí s návrhmi ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na 
vymenovanie prof. PhDr. ThLic. Juraja Dolinského SJ, PhD. a Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Mihoka, 
PhD. za členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. 
Slovenská rektorská konferencia dôrazne žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby 
urýchlením procesu vymenovania nových členov zabezpečil sfunkčnenie  Akreditačnej komisie, ktorá 
pri súčasnom počte členov nie je uznášaniaschopná, a preto nemôže prijímať rozhodnutia. 
 

K bodu 5 – Prebiehajúce rokovania v oblasti vysokého školstva – informácia a diskusia 

 
Na zasadnutie prišiel prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. a počet členov s hlasovacím právom sa zvýšil 
na 20. 
 
Prezident SRK uviedol bod rokovania a stručne informoval o prebiehajúcich rokovaniach na MŠVVaŠ 
SR, ktoré sa týkajú verejného obstarávania, novelizácie zákona o vysokých školách a procesov 
zabezpečovania kvality, kde sa zúčastňujú aj zástupcovia SRK.  
 
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., ktorá zastupuje SRK v komisii pre verejné obstarávanie, 
informovala o časovom pláne komisie, o priebehu diskusie a návštevách zástupcov ministerstva na 
vybraných univerzitách, kde sa v praxi oboznámili s aktuálnym stavom verejného obstarávania 
univerzitami. Zámer zástupcov univerzít je vyrokovať výnimku pre verejné obstarávanie na 
vedeckovýskumnú a projektovú činnosť a pre elektronické trhovisko. Vyzvala členov SRK, aby v prípade 
záujmu nominovali do komisie svojho nominanta.  
 
Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o prebiehajúcich rokovaniach na 
aplikáciu systému hodnotenia výskumu RAE/REF v podmienkach slovenských vysokých škôl. Systém 
využívaný vo Veľkej Británii je personálne, administratívne a finančne náročný, má svoje špecifiká. Časť 
akademickej obce vrátane prezídia SRK a na základe pripomienok predložených členmi SRK odporúča 
aplikovať hodnotiace kritériá Komisie pre vedecké hodnosti alebo metodiku vypracovanú Akreditačnou 
komisiou na hodnotenie špičkových tímov. Dodal, že na ministerstve pracuje ďalšia komisia, ktorá má 
pripraviť revíziu procesov zabezpečovania kvality na vysokých školách. Navrhol, aby SRK trvala na 
požiadavke plného členstva Akreditačnej komisie v Európskej asociácii pre zabezpečovanie kvality vo 
vysokom školstve (angl. skratka „ENQA“)  a v Európskom registri agentúr pre zabezpečovanie kvality 
(angl. skratka „EQAR“), t. j. musí spĺňať kritériá definované v Európskych normách a smerniciach (2015) 
(angl. skratka „ESG“). 
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V diskusii vystúpil prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., ktorý upozornil, že aktuálne sú vysoké školy na 
Slovensku v polovici hodnotiaceho cyklu novej komplexnej akreditácie a zatiaľ SRK nemá informáciu 
o kritériách hodnotenia novej komplexnej akreditácie.   
 
Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. informoval o rokovaniach komisie pre novelizáciu 
zákona o vysokých školách.  Odporučil žiadať vyjadrenie ministerstva, ako budú všetky revízne procesy 
prebiehať. Samotná komisia pre novelizáciu sa oboznamuje s požiadavkami akademickej obce. 
Z organizačného hľadiska absentuje spätná väzba zo strany zástupcov ministerstva na návrhy 
akademickej obce. Komisia sa venuje siedmim oblastiam vrátane funkčných miest profesorov 
a docentov, procesom zabezpečovania kvality vrátane statusu garanta, externého štúdia, či 
študentského ombudsmana.  
 
Uznesenie č. 3 

Slovenská rektorská konferencia v súvislosti s návrhom úpravy procesov zabezpečovania kvality 
vysokého školstva v Slovenskej republike žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby bola 
zabezpečená ich kompatibilita s Normami a smernicami na zabezpečovanie kvality v Európskom 
priestore vysokoškolského vzdelávania (2015) a plné členstvo Akreditačnej komisie v Európskej 
asociácii pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve - ENQA a Európskom registri hodnotiacich 
agentúr – EQAR najneskôr v roku 2017.   
 

K bodu 6 – Rôzne 

 

a) Prezident SRK privítal na zasadnutí Ing. Erika Seleckého, PhD., prezidenta Slovenskej akademickej 
asociácie pre celoživotné vzdelávanie, ktorý požiadal o možnosť vystúpiť s prezentáciou o asociácii 
a jej cieľoch. Prezentácia „Novinky a trendy ďalšieho vzdelávania na slovenských vysokých školách“ 
bude zverejnená na webovom sídle SRK pre členov SRK. 

 
V diskusii k prezentácii vystúpili doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.,  
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
 
b) Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. upozornil na uznesenie prijaté Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré k 1. januáru 2017 schválilo zdaňovanie 
ubytovacích zariadení pre študentov starších ako 26 rokov, čo povedie k nárastu nákladov na 
ubytovanie pre niektorých študentov a zamestnancov v priemere o približne 52 eur mesačne.  

 
Uznesenie č. 4 

Slovenská rektorská konferencia žiada predstaviteľov samosprávy, aby prijali výnimku z platenia 
mestskej dane pre študentov a doktorandov vysokých škôl a zamestnancov vysokých škôl, ktorí sú 
ubytovaní na vysokoškolských internátoch. Zdaňovanie ubytovacích zariadení povedie k ďalšiemu 
zvýšeniu nákladov spojených so štúdiom na vysokých školách. 
 
c) Prezident SRK a generálna sekretárka informovali o aktuálnych administratívnych a organizačných 

záležitostiach SRK a Inštitútu SRK. Prezident SRK predložil na schválenie odporúčania prezídia SRK 
prijaté na jeho zasadnutí 13. októbra 2016 v Trnave. 

 

Uznesenie č. 5 

Slovenská rektorská konferencia zriaďuje inštitút medaily Slovenskej rektorskej konferencie pri 
príležitosti výročia založenia (25. 11. 1992) a poveruje prezidenta SRK predložiť návrh štatútu medaily 
SRK na 79. zasadnutí SRK. 
 

Záver 

Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie informáciu o prevádzke a správe portálu SRK a 
modernizácii webového sídla www.srk.sk, ktorá prebehne v IV. Q 2016. 



6 
 

 

Záver 
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie požiadavku prezidenta SRK a riaditeľa Inštitútu 
SRK poveriť predsedníčku dozornej rady Inštitútu SRK preverením možností na zmenu bankového 
domu pre vedenie účtov ISRK a predložením odporúčania s konkrétnym návrhom na zmenu 
bankového domu tak, aby zmena účtov mohla byť realizovaná k 31. 12. 2016. 
 

d) Prezident SRK na základe požiadavky Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie navrhol 
viceprezidenta SRK prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. ako kandidáta SRK na člena 
medzinárodnej Komisie pre získavanie faktov v oblasti medzinárodného humanitárneho práva. 
Viceprezident SRK sa odborne venuje problematike a prezídium SRK odporúča jeho kandidatúru. 

 

Uznesenie č. 6 

Slovenská rektorská konferencia na základe požiadavky Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie 
navrhuje prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. za člena Komisie pre získavanie faktov v oblasti 
medzinárodného humanitárneho práva. 
 
e) Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. informoval o aktuálnom stave riešenia 

korekcií a predložil „Správu o zhodnotení odporúčaných postupov vysokých škôl a reakcií orgánov 
štátnej správy za obdobie do 13. októbra 2016, týkajúcich sa korekcií získaných prostriedkov z 
fondov EÚ". 

 

Záver 
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie „Správu o zhodnotení odporúčaných postupov 
vysokých škôl a reakcií orgánov štátnej správy za obdobie do 13. októbra 2016, týkajúcich sa korekcií 
získaných prostriedkov z fondov EÚ", ktorú predložil viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek      Šmid, 
PhD. 
 
Prezident SRK privítal na zasadnutí prof. Ing. Petra Plavčana, PhD., ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a Mgr. Jozefa Jurkoviča, generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl MŠVVŠ SR.  
  
Minister školstva informoval o návrhu rozpočtu na školstvo a osobitne na vysoké školy SR v roku 2017. 
Vyzval SRK, aby určila priority na rozdelenie 20 mil. eur, ktoré boli v rozpočte navýšené. Potvrdil, že 
jeho zámerom ostáva rast miezd učiteľov, navrhuje navýšenie pre začínajúcich učiteľov o 8 - 10 %. 
Modely navýšenia vypracoval Inštitút pre vzdelávaciu politiku pri ministerstve. Informoval o návrhu na 
podpis memoranda so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
(„OZPŠaV“) a Združením miest a obcí Slovenska („ZMOS“), v ktorom bude záväzok ministerstva zvýšiť 
mzdy učiteľov o 6 % k 1. septembru 2017  a 1. septembru 2018. Minister školstva ďalej informoval 
o prebiehajúcom kolektívnom vyjednávaní na rok 2017 a na záver aj o prebiehajúcich rokovaniach 
k zmenám vo vysokom školstve. 
 
V diskusii vystúpili prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. Ing. Peter 
Plavčan, PhD., prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., prof. 
RNDr. Pavol Sovák, PhD., prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., doc. Samuel Abrahám, PhD., prof. MUDr. 
Peter Šimko, PhD. 
 
Členovia SRK požiadali ministra zvýšiť rozpočet na vysoké školy o náklady, ktoré vysokým školám vznikli 
v súvislosti s tohtoročnou  valorizáciou miezd učiteľov v rozsahu asi 22 mil. eur a o  ďalších 1,5 mil. eur 
v nadväznosti na schválené zvýšenie minimálnej mzdy o 30 eur pre ostatných zamestnancov od januára 
2017.  
 
SRK odporučila navýšené prostriedky vo výške 20 mil. eur rozdeliť medzi jednotlivé vysoké školy 
v zmysle metodiky.  
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SRK upozornila na potrebu investícií do internátov vysokých škôl vzhľadom na ich zlý technický stav 
a na prísľub minulej vlády SR vyčleniť na rekonštrukciu vysokoškolských internátov 50 mil. eur. 
V akademickom roku 2016/17 výrazne poklesli počty zapísaných bakalárov, naproti tomu výrazne 
vzrástli počty slovenských študentov na českých vysokých školách. Jedným z dôvodov je lepšia 
infraštruktúra českých vysokých škôl a skutočnosť, že každý slovenský študent získa ubytovanie.  
SRK žiadala začleniť do rozpočtu vysokých škôl aj systémové zabezpečenie vybudovaných vedeckých 
parkov. 
 
Členovia SRK opäť upozornili na potrebu úhrady prístupu k externým databázam, na potrebu 
metodického usmernenia k aplikácii eGovernmentu na vysokých školách a nutnosť sfunkčnenia 
Akreditačnej komisie.  
 
Uznesenie č. 7 

Slovenská rektorská konferencia upozorňuje ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, že 
deklarované navýšenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017 pre zlepšenie vysokoškolského 
vzdelávania a vedy na rok 2016 je nedostatočné, ak by mala byť zohľadnená potreba nárastu nákladov 
na valorizáciu miezd vysokoškolských učiteľov schválená vládou SR k 1. 1. 2016  a 1. 9. 2016. Rektori 
slovenských vysokých škôl žiadajú, aby rozpočet pre vysoké školstvo v roku 2017 bol navýšený o 60 mil. 
eur oproti predchádzajúcemu roku, ako je uvedené v Deklarácii partnerských reprezentácií pôsobiacich 
v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR zo 17. 2. 2016. 
V súvislosti s nárastom minimálnej mzdy v roku 2017 o 30 eur budú na vysokých školách potrebné 
ďalšie finančné zdroje na mzdy nepedagogickým zamestnancom vo viacerých platových triedach. 
 
Uznesenie č. 8 

Slovenská rektorská konferencia upozorňuje vládu SR na potrebu naplnenia prísľubu  na navýšenie 
finančných prostriedkov v objeme 50 mil. eur na rekonštrukciu ubytovacích kapacít verejných vysokých 
škôl. Slovenská rektorská konferencia prijala v tejto súvislosti stanovisko k rozdeleniu zdrojov na 
svojom 74. mimoriadnom zasadnutí 14. 1. 2016 v Bratislave, ktoré predložila Úradu vlády SR 
a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR 25. 1. 2016. 
 
Uznesenie č. 9 

Slovenská rektorská konferencia žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečiť 
finančné zdroje zo štátneho rozpočtu na nákup scientometrických elektronických informačných 
zdrojov (WoS a SCOPUS) pre vysoké školy. 
 
Uznesenie č. 10 

Slovenská rektorská konferencia žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečiť 
v metodike rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy v roku 2017 finančné prostriedky na krytie 
nákladov spojených s aplikáciou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), z ktorého 
vyplýva viacero technických a právnych požiadaviek, ktoré musia vysoké školy splniť. 
 
Uznesenie č. 11 

Slovenská rektorská konferencia poveruje pracovnú komisiu SRK pre vzdelávanie predložiť na  
79. zasadnutie SRK analýzu dôvodov odchodu študentov na štúdium do zahraničia (netýka sa 
akademickej mobility) a to najmä do ČR.  
 
Prezident SRK navrhol, aby pre krátkosť času návrhová komisia pripravila návrh uznesení zo  
78. zasadnutia SRK, ktoré budú predložené členom SRK na schválenie per rollam elektronickou poštou.  
 
Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným členom SRK a hosťom za účasť na zasadnutí. Termín 
a miesto ďalšieho zasadnutia SRK budú oznámené priebežne.  
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Trnava 14. októbra 2016 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 
 

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

prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
 

Overovatelia: 
 
 
 
doc. Mária Heinzová, ArtD.     .............................................................. 
 
 
 

Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.    .............................................................. 
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Príloha č. 1 
Uznesenia zo 78. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, 

14. októbra 2016 v Trnave 

 
Uznesenie č. 1 

Slovenská rektorská konferencia jednomyseľne schválila zápisnicu zo 77. zasadnutia SRK konaného dňa 
8. júla 2016 v Bratislave a informáciu o plnení prijatých uznesení. 
 
Záver 

Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od  
8. júla 2016 bez pripomienok. 
 
Uznesenie č. 2 

Slovenská rektorská konferencia súhlasí s návrhmi ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na 
vymenovanie prof. PhDr. ThLic. Juraja Dolinského SJ, PhD. a Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Mihoka, 
PhD. za členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. 
Slovenská rektorská konferencia dôrazne žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby 
urýchlením procesu vymenovania nových členov zabezpečil sfunkčnenie  Akreditačnej komisie, ktorá 
pri súčasnom počte členov nie je uznášaniaschopná, a preto nemôže prijímať rozhodnutia. 
 
Uznesenie č. 3 

Slovenská rektorská konferencia v súvislosti s návrhom úpravy procesov zabezpečovania kvality 
vysokého školstva v Slovenskej republike žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby bola 
zabezpečená ich kompatibilita s Normami a smernicami na zabezpečovanie kvality v Európskom 
priestore vysokoškolského vzdelávania (2015) a plné členstvo Akreditačnej komisie v Európskej 
asociácii pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve - ENQA a Európskom registri hodnotiacich 
agentúr – EQAR najneskôr v roku 2017.   
 
Uznesenie č. 4 

Slovenská rektorská konferencia žiada predstaviteľov samosprávy, aby prijali výnimku z platenia 
mestskej dane pre študentov a doktorandov vysokých škôl a zamestnancov vysokých škôl, ktorí sú 
ubytovaní na vysokoškolských internátoch. Zdaňovanie ubytovacích zariadení povedie k ďalšiemu 
zvýšeniu nákladov spojených so štúdiom na vysokých školách. 
 
Uznesenie č. 5 

Slovenská rektorská konferencia zriaďuje inštitút medaily Slovenskej rektorskej konferencie pri 
príležitosti výročia založenia (25. 11. 1992) a poveruje prezidenta SRK predložiť návrh štatútu medaily 
SRK na 79. zasadnutí SRK. 
 
Záver 

Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie informáciu o prevádzke a správe portálu SRK a 
modernizácii webového sídla www.srk.sk, ktorá prebehne v IV. Q 2016. 
 

Záver 

Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie požiadavku prezidenta SRK a riaditeľa Inštitútu 
SRK poveriť predsedníčku dozornej rady Inštitútu SRK preverením možností na zmenu bankového 
domu pre vedenie účtov ISRK a predložením odporúčania s konkrétnym návrhom na zmenu 
bankového domu tak, aby zmena účtov mohla byť realizovaná k 31. 12. 2016. 
 
Uznesenie č. 6 

Slovenská rektorská konferencia na základe požiadavky Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie 
navrhuje prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. za člena Komisie pre získavanie faktov v oblasti 
medzinárodného humanitárneho práva. 
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Záver 

Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie „Správu o zhodnotení odporúčaných postupov 
vysokých škôl a reakcií orgánov štátnej správy za obdobie do 13. októbra 2016, týkajúcich sa korekcií 
získaných prostriedkov z fondov EÚ", ktorú predložil viceprezident SRK  
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
 

Uznesenie č. 7 

Slovenská rektorská konferencia upozorňuje ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, že 
deklarované navýšenie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017 pre zlepšenie vysokoškolského 
vzdelávania a vedy je nedostatočné, ak by mala byť zohľadnená potreba nárastu nákladov na 
valorizáciu miezd vysokoškolských učiteľov schválená vládou SR k 1. 1. 2016  a 1. 9. 2016. Rektori 
slovenských vysokých škôl žiadajú, aby rozpočet pre vysoké školstvo v roku 2017 bol navýšený o 60 mil. 
eur oproti predchádzajúcemu roku, ako je uvedené v Deklarácii partnerských reprezentácií pôsobiacich 
v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR zo 17. 2. 2016. 
V súvislosti s nárastom minimálnej mzdy v roku 2017 o 30 eur budú na vysokých školách potrebné 
ďalšie finančné zdroje na mzdy nepedagogickým zamestnancom vo viacerých platových triedach. 
 
Uznesenie č. 8 

Slovenská rektorská konferencia upozorňuje vládu SR na potrebu naplnenia prísľubu  na navýšenie 
finančných prostriedkov v objeme 50 mil. eur na rekonštrukciu ubytovacích kapacít verejných vysokých 
škôl. Slovenská rektorská konferencia prijala v tejto súvislosti stanovisko k rozdeleniu zdrojov na 
svojom 74. mimoriadnom zasadnutí 14. 1. 2016 v Bratislave, ktoré predložila Úradu vlády SR 
a Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR 25. 1. 2016. 
 
Uznesenie č. 9 

Slovenská rektorská konferencia žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečiť 
finančné zdroje zo štátneho rozpočtu na nákup scientometrických elektronických informačných 
zdrojov (WoS a SCOPUS) pre vysoké školy. 
 
Uznesenie č. 10 

Slovenská rektorská konferencia žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zabezpečiť 
v metodike rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy v roku 2017 finančné prostriedky na krytie 
nákladov spojených s aplikáciou zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), z ktorého 
vyplýva viacero technických a právnych požiadaviek, ktoré musia vysoké školy splniť. 
 

Uznesenie č. 11 

Slovenská rektorská konferencia poveruje pracovnú komisiu SRK pre vzdelávanie predložiť na  
79. zasadnutie SRK analýzu dôvodov odchodu študentov na štúdium do zahraničia (netýka sa 
akademickej mobility) a to najmä do ČR.  
 
 
Trnava 14. októbra 2016 
 
 
 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
prezident Slovenskej rektorskej konferencie 


