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Zápisnica z 96. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 

konaného dňa 4. februára 2021 (VTC) 

 

Prítomní: 

• doc. Samuel Abrahám, PhD.  

• prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

• prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 

• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

• doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

• prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

• doc. Mária Heinzová, ArtD. 

• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD  

• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

• prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

• Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

• Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

• doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 

• Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. 

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

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

• Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

• doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

• Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

• prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 

• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. 

• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

• Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. 

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

• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

• prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

Ospravedlnení a neprítomní: 

• Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

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

 

Hostia: 

• doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD 

• doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

• Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

• Mgr. Katarína Rentková, PhD.  

• Bc. Filip Šuran 

 

Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) viedol prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD. („prezident SRK“). Zasadnutie sa vzhľadom na uznesenie vlády SR č. 

30/2021 zo dňa 17. januára 2021 a č. 44 zo dňa 20. januára 2021 v záujme predchádzania šírenia 
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ochorenia COVID-19 a zhoršenia epidemickej situácie na Slovensku konalo dištančne (VTC) 

na platforme MS Teams.  

 

Prezident SRK na úvod tlmočil ospravedlnenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(„minister školstva“) Mgr. Branislava Gröhlinga z dôvodu jeho neodkladných pracovných 

povinností. Následne privítal participujúcich hostí Prof. h. c. prof. Ing. Roberta Redhammera, 

PhD., predsedu Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo („SAAVŠ“), doc. RNDr. 

Martina Putalu, PhD., predsedu Rady vysokých škôl („RVŠ“), doc. RNDr. Jarmilu Kmeťovú, 

PhD., predsedníčku Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR („Klub dekanov“), Bc. Filipa 

Šurana, predsedu Študentskej rady vysokých škôl („ŠRVŠ“) a Mgr. Katarínu Rentkovú, PhD., 

predsedníčku Asociácie doktorandov Slovenska („ADS“).  

 

Podľa webového sídla MŠVVaŠ SR a informácií poskytnutých členmi má SRK k 4. februáru 

2021 spolu 20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 8 členov zo súkromných vysokých 

škôl, t. j. 31 členov. Účasť na zasadnutí potvrdili 30 rektori a rektorky verejných, štátnych a 

súkromných vysokých škôl. Spolu bolo na zasadnutí prítomných 29 členov SRK, jedna členka 

sa ospravedlnila z neúčasti pred začiatkom zasadnutia. Pre potreby hlasovania podľa štatútu 

SRK platného od 6. 6. 2019 má každý rektor jeden hlas (čl. 4 ods. 2). SRK je schopná sa 

uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SRK, okrem rokovania 

o poskytovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu podľa čl. 4 ods. 4, ktorý je 

naviazaný na čl. 2 ods. 2 písm. c) (t. j. vyjadrenie k návrhu metodiky a k určeniu dotácie zo 

štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy). SRK bola uznášaniaschopná počas celého 96. 

zasadnutia. Uznesenie SRK je platné, ak sa zaň v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet 

prítomných členov SRK, t. j. aktuálne 15 kladných vyjadrení. V prípade hlasovania o návrhu 

metodiky a určeniu dotácie je uznesenie platné, ak sa kladne vyjadrí nadpolovičný počet 

prítomných rektorov verejných a štátnych vysokých škôl. SRK sa na zasadnutiach štandardne 

uznáša aklamačne zdvihnutím ruky. O personálnych otázkach SRK hlasuje na zasadnutí tajne. 

V prípade dištančného hlasovania o nomináciách v bode 2 návrhu programu bola zvolená 

aplikácia Heliosvoting.org. Uvedený postup zabezpečí dodržanie základných pravidiel 

príslušného hlasovania o prijímaní uznesení SRK, a to o kvóre, počte hlasov pre prijatie 

uznesenia a tajnosti. 

 

Prezident SRK informoval o zložení volebnej a mandátovej komisie SRK, ktorá zabezpečuje 

priebeh volieb a overuje hlasovania v rámci rokovania. Jej predsedom je doc. Ing. Vladimír 

Hiadlovský, PhD. a ďalšími členmi sú Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. a doc. Ing. 

Jozef Puttera, CSc. 

 

K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 

Prezident SRK predložil návrh programu 96. zasadnutia SRK.  

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

2. Hlasovanie o nominácii na člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo  

3. Aktuálne informácie o pripravovanej legislatíve vo vysokoškolskom sektore 

4. Rozličné 

 

Do diskusie k návrhu programu sa nikto neprihlásil. Nikto z prítomných nepredložil ani návrh 

na doplnenie programu. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu programu.  

➢ Návrh programu 96. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne. 
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Schválený program 96. zasadnutia SRK 

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

2. Hlasovanie o nominácii na člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo  

3. Aktuálne informácie o pripravovanej legislatíve vo vysokoškolskom sektore 

4. Rozličné 

 

K bodu 2 – Hlasovanie o nominácii na člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo 

Prezident SRK informoval, že 14. marca 2021 bude končiť prvé funkčné obdobie jedného 

z nominantov SRK vo výkonnej rade SAAVŠ - prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. Na 

základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerstvo školstva“) č. 

2020/19564:4-A110 zo dňa 18. decembra 2020 a § 7 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní 

kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon 

o zabezpečovaní kvality“) vyhlásilo prezídium SRK výzvu na podávanie návrhov kandidátov 

na člena výkonnej rady SAAVŠ č. 68/2020. Prezident požiadal o slovo predsedu SAAVŠ 

Roberta Redhammera. 

 

Prezident SRK predstavil dva návrhy, ktoré boli predložené členmi SRK v súlade s výzvou a jej 

dodatkom:  

• MUDr. Ljuba Bacharová, DrSc., MBA  

• prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.  

Doc. Mária Heinzová, rektorka Vysokej školy múzických umení v Bratislave predložila návrh 

Dr. Ljuby Bacharovej, ktorý podporili prof. Viera Cibáková, rektorka Vysokej školy ekonómie 

a manažmentu verejnej správy v Bratislave, prof. Edita Hekelová, rektorka Vysokej školy 

manažmentu, doc. Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 

prof. Jana Mojžišová, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a 

doc. Marek Storoška, rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia 

v Prešove.  

 

Doc. Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predložil návrh 

prof. Vladimíra Patráša. Návrh podporili prof. René Bílik, rektor Trnavskej univerzity v Trnave, 

prof. Roman Boča, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prof. Ferdinand Daňo, 

rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, doc. Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne, doc. Klaudia Halászová, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre, Dr. György Juhász, rektor Univerzity J. Selyeho v Komárne, prof. Peter Kónya, rektor 

Prešovskej univerzity v Prešove, prof. Rudolf Kropil, rektor Technickej univerzity vo Zvolene, 

prof. Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, prof. Tomáš 

Lengyelfalusy, rektor Vysokej školy DTI, prof. Peter Šimko, rektor Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave a prof. Libor Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

 

Prezident SRK odovzdal slovo predsedovi volebnej a mandátovej komisie SRK rektorovi 

Vladimírovi Hiadlovskému, ktorý informoval o procese hlasovania. Na zasadnutí boli 

dištančne prítomní 29 členovia SRK. Aby bola konkrétna nominácia schválená, musí za ňu 

kladne zahlasovať 15 participujúcich členov. Prezident SRK následne požiadal navrhovateľov, 

aby predstavili svoje návrhy.  
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Rektorka Mária Heinzová a rektor Vladimír Hiadlovský predstavili svoje návrhy. Členovia 

SRK mali možnosť sa s nimi oboznámiť aj v písomnej podobe v dostatočnom časovom 

predstihu. Prezident SRK otvoril diskusiu k návrhom.  

 

V diskusii vystúpili: doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a Dr. h. 

c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. 

 

Prezident SRK odovzdal slovo predsedovi volebnej a mandátovej komisie rektorovi 

Vladimírovi Hiadlovskému, ktorý spustil hlasovanie. Záznam o hlasovaní v aplikácii 

Heliosvoting.org je uložený na sekretariáte. O priebehu hlasovania bola spísaná zápisnica 

volebnej a mandátovej komisie, ktorá je v prílohe č. 2.  

 

Uznesenie č. 1 

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) nominuje prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. 

za člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  

 

K bodu 3 - Aktuálne informácie o pripravovanej legislatíve vo vysokoškolskom sektore 

Prezident SRK informoval o svojich rokovaniach s predstaviteľmi ďalších orgánov 

reprezentácie vysokých škôl (25. januára 2021) a s ministrom školstva (28. januára 2021). SRK 

zatiaľ nebola zapojená do konzultácie a ani nebola predložená pripravovaná novela 

vysokoškolského zákona. Prezídium SRK vzhľadom na informácie, ktoré prenikli na verejnosť 

o zámere obmedziť akademickú samosprávu, prijalo 29. januára 2021 stanovisko, ktoré 

medializovalo. Minister školstva informoval prezidenta SRK, že v priebehu aktuálneho týždňa 

bude predkladateľom sfinalizovaný návrh novely. Minister prisľúbil účasť na diskusii s členmi 

SRK, ktorá bola predbežne dohodnutá na 16. februára 2021 v Bratislave. Zároveň by malo 

ministerstvo zaslať oficiálny návrh novely členom SRK minimálne 2 ž 3 dni pred zasadnutím. 

Po konzultácii s viceprezidentom SRK Ferdinandom Daňom by sa prezenčné 97. zasadnutie 

SRK malo konať na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave za dodržania všetkých 

protiepidemických opatrení. Na podnet niektorých rektorov prezident vyzval členov SRK, aby 

sa pridali k stanovisku prezídia. 

 

V diskusii vystúpili: doc. RNDr. Martin Putala, PhD., Bc. Filip Šuran, doc. RNDr. Jarmila 

Kmeťová, PhD, prof. Ing. Roman Boča, DrSc., Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

 

Predseda RVŠ Martin Putala uvítal osobnú iniciatívu prezidenta SRK užšie spolupracovať. 

Predstavil uznesenie predsedníctva RVŠ z 2. februára 2021. RVŠ sa vyjadrí k oficiálnemu 

návrhu novely. Predseda ŠRVŠ Filip Šuran informoval o najbližšom zasadnutí rady študentov 

13. februára 2021, na ktorom sa vyjadria k oficiálnemu návrhu novely. Predsedníčka Klubu 

dekanov Jarmila Kmeťová informovala o prijatom stanovisku klubu a vyjadrila záujem 

participovať na zasadnutí SRK, na ktorom bude prezentovať názory dekaniek a dekanov. Rektor 

Roman Boča vytýkal návrhu novely absenciu riešenia základných problémov slovenského 

vysokého školstva, ktorými sú odchod mladých ľudí za štúdiom do zahraničia, podfinancovanie 

a proporcionálny rozvoj. Vyjadril sa zásadne proti návrhu pripravovanej novely v súčasnej 

podobe. Rektor Marek Storoška konštatoval, že je v kompetencii ministerstva pripravovať 

legislatívne návrhy a upozornil, že aktuálne SRK nemá k dispozícii oficiálny návrh zmien. 

Avšak principiálne odmietol snahu o obmedzenie autonómie. V diskusii bola zhoda, že 

reprezentácie sa vyjadria k oficiálnemu návrhu novely. 

 

Prezident SRK navrhol členom SRK, aby podporili Stanovisko prezídia SRK k zachovaniu 

akademickej samosprávy z 29. januára 2021 a dal hlasovať o návrhu.  



5 
 

➢ Prijatie Stanoviska prezídia SRK k zachovaniu akademickej samosprávy z 29. januára 

2021 ako stanoviska celej SRK bolo schválené jednomyseľne. 

 

Uznesenie č. 2 

SRK sa jednomyseľne pridáva k Stanovisku prezídia Slovenskej rektorskej konferencie 

k zachovaniu akademickej samosprávy, ktoré bolo prijaté prezídiom SRK 29. januára 2021. 

 

K bodu 4 - Rozličné 

Prezident SRK informoval členov o liste ministra školstva č. 2021/9582:4-A1101 zo dňa  

29. januára 2021, ktorým reagoval na „Vyjadrenie SRK k návrhu metodiky rozpisu dotácií zo 

štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021 a samotnému rozpisu (§ 102 ods. 2 

písm. e) zákona o vysokých školách)“ z 95. zasadnutia SRK 11. decembra 2020. Informoval, že 

plánuje otvoriť diskusiu s ministrom školstva o financovaní verejných vysokých škôl v roku 

2021 na 97. zasadnutí SRK. 

 

Prezident SRK informoval o pozvánke na dištančné zasadnutie, ktorú dostal od štátneho 

tajomníka ministerstva školstva MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH. k diskusii 

o Vedeckej grantovej agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („VEGA“). 

Na zasadnutie boli pozvaní predsedovia RVŠ a ŠRVŠ ako aj predseda Združenia výskumne 

a technicky orientovaných univerzít prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Rektor Pavol Sovák 

informoval o prebiehajúcich rokovaniach za okrúhlym stolom o agentúre VEGA, na ktorých 

participoval spolu s ďalšími pozvanými vrátane zástupcu súkromných vysokých škôl Dr. h. c. 

prof. Ing. Juraja Sterna, PhD. Domnieva sa, že rokovania súvisia s personálnym auditom 

a navrhovaným zlúčením agentúry s inými organizáciami z dôvodu znižovania 

administratívnych nákladov. Rektor Pavol Sovák zdôraznil, že VEGA je výrazne 

podfinancovaná, na získanie grantu je potrebný vysoký prah hodnotenia na úrovni 99 %. Ide 

o schému, ktorá súťažným spôsob rozdeľuje prostriedky vyčlenené z inštitucionálnych peňazí 

verejných vysokých škôl a osobitne SAV pre špičkové tímy, ako aj pre mladých výskumníkov. 

Podľa európskych štandardov musí byť na národnej úrovni funkčná schéma pre kondicionálnu 

podporu výskumu, čo VEGA spĺňa. VEGA tiež pomáha výskumníkom na konci roka preklenúť 

nedostatok financií, pretože umožňuje presun peňazí do ďalšieho kalendárneho roka. Na stole 

je aj návrh na zlúčenie s Agentúrou na podporu výskumu a vzdelávania („APVV“) cez 

posilnenie všeobecnej výzvy, za splnenia určitých podmienok. Rektor Sovák nepovažuje 

administratívne náklady na chod VEGA za neprimerané jej významu. Prezident SRK otvoril 

diskusiu. 

 

V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, 

PhD., doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

 

Rektor Libor Vozár sa vyjadril za zachovanie VEGA. Rektor René Bílik potvrdil, že snaha 

o likvidáciu agentúry je dlhodobá a zaujímal sa o postoj SAV. Zdôraznil, že opodstatnenosť 

agentúry VEGA je najmä v podpore základného výskumu a osobitne aj pre začínajúcich 

výskumníkov. Prezident SRK Rudolf Kropil vyslovil obavu z poklesu podporených 

výskumníkov z vysokých škôl v prípade prechodu pod APVV. Rektor Pavol Sovák vyjadril 

súhlas s predrečníkmi. Upozornil na požiadavku súkromných vysokých škôl uchádzať sa 

o VEGA granty a vyjadril podporu osobitnej schéme, do ktorej budú vkladať svoje finančné 

prostriedky. Rektor Juraj Stern doplnil vzhľadom na priebeh diskusií, že súkromné vysoké 

školy nebudú môcť participovať v novej štruktúre. Predseda RVŠ Martin Putala považuje 

zachovanie agentúry VEGA za mimoriadne dôležité.  
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V rámci bodu Rozličné vystúpil rektor Miroslav Fikar s návrhom na prerokovanie možností 

a podmienok na návrat k prezenčnej výučbe v letnom semestri 2020/21 vo vybraných 

študijných odboroch a/alebo skupinách študentov s ohľadom na epidemickú situáciu a za 

dodržania bezpečnostných a hygienických opatrení v rámci COVID automatu. Prezident SRK 

Rudolf Kropil podporil návrh a informoval o požiadavke prednesenej ministrovi školstva, aby 

umožnil vysokým školám výnimku a aby pre ne alokoval dostatočné počty antigénových testov. 

 

V diskusii vystúpili: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 

PhD., doc. Samuel Abrahám, PhD., Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., doc. 

Mária Heinzová, ArtD., Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., prof. JUDr. Marek Števček, 

PhD., prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

 

Diskutujúci sa jednomyseľne zhodli na potrebe prezenčnej, resp. hybridnej metódy výučby 

v letnom semestri 2020/21 vo všetkých študijných odboroch a podľa potrieb jednotlivých 

skupín študentov napr. prvé ročníky, končiace ročníky a osobitnej aj v lekárskych, 

zdravotníckych, veterinárskych odboroch a všetkých regulovaných povolaniach. Výnimka je 

potrebná aj pre študentov, ktorí potrebujú pre svoje záverečné práce realizovať experimentálny 

výskum v laboratóriách a pod. Aby bolo možné realizovať aspoň obmedzenú prezenčnú 

výučbu, musia byť vysoké školy vyňaté z COVID automatu, rovnako aj vysokoškolské 

internáty a budovy. Niektorí rektori sa s predmetnou vecou už obrátili na Úrad verejného 

zdravotníctva SR alebo na ministerstvo školstva. Prezident SRK vyzdvihol všeobecný súhlas 

a jednomyseľnú podporu požiadavke vyňať vysoké školy z COVID automatu medzi 

participujúcimi členmi. Informoval o svojom zámere osobne jednať s ministrom v predmetnej 

veci. 

 

---Vložené 5. februára 2021 --- 

Žiadosť o korešpondenčné hlasovanie k návrhu uznesenia č. 3 a č. 4 ako pokračovanie 96. 

zasadnutia SRK bola odoslaná participujúcim členom SRK dňa 4. februára 2021. Ukončenie 

hlasovania bolo určené obratom (do 5. februára 2021 12.00 h). Záznam č. 2/2021 

o korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 3 zápisnice. Z 29 členov SRK sa 

v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo do termínu ukončenia 21 členov. Návrh uznesení č. 3 

a č. 4 bol schválený väčšinou participujúcich členov. 

➢ Z 21vyjadrení členov bolo 20 platných a členovia SRK hlasovali: za – 20, proti – 0, 

zdržal sa – 0). 

 

Uznesenie č. 3 

SRK sa vyjadruje za zachovanie Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied („VEGA“) ako mimoriadne dôležitého 

vnútorného grantového systému podpory základného výskumu podporujúceho špičkové 

vedecké tímy ako aj  začínajúcich výskumníkov. 

 

Uznesenie č. 4 

SRK jednomyseľne žiada Úrad verejného zdravotníctva SR  a ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR udeliť vysokým školám výnimku z COVID automatu (uznesenie vlády 

SR č. 799, číslo 27228/2020) a ponechať rozhodnutie o metóde výučby v kompetencii 

príslušnej vysokej školy za dodržania určených protiepidemických opatrení. 

 

SRK žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby poskytlo vysokým školám 

dostatočný počet antigénových testov, ktoré budú využité na zabezpečenie prezenčnej a 

hybridnej výučby. 

---Koniec vloženia ---- 
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97. zasadnutie SRK sa bude konať podľa predbežnej dohody s ministrom školstva dňa  

16. februára 2021 v Bratislave a so súhlasom viceprezidenta SRK Ferdinanda Daňa na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave. Zasadnutie bude prezenčné vzhľadom na potrebu 

vzájomnej interakcie k novele vysokoškolského zákona.  

 

V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 

PhD., prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

 

Rektor Juraj Stern požiadal, aby sa 97. zasadnutie konalo hybridne. Prezident SRK potvrdil, že 

prezenčne sa bude zasadnutie konať len za podmienky povolenia výnimky a testovania na 

mieste, ktoré súhlasil zabezpečiť minister školstva. Tiež súhlasil s hybridnou formou pre tých 

členov, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť osobne. Viceprezident SRK Ferdinand Daňo informoval 

o požiadavke Ekonomickej univerzity v Bratislave zriadiť v jej areáli odberné miesto. Rektor 

Pavol Sovák požiadal o neskorší začiatok zasadnutia vzhľadom na zimné obdobie a potrebu 

dopravy členov z regiónov.  

 

Na záver zasadnutia sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť v tak zložitej dobe 

a zasadnutie ukončil.  

 

V Bratislave 11. decembra 2020  

 

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

 

 

 

Schválil: ............................................................. 

            Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

      prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
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Príloha č. 1 

Uznesenia prijaté na 96. zasadnutí SRK 4. 2. 2021 (VTC) 

 

Uznesenie č. 1 

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) nominuje prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. za 

člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  

 

Uznesenie č. 2 

SRK sa jednomyseľne pridáva k Stanovisku prezídia Slovenskej rektorskej konferencie 

k zachovaniu akademickej samosprávy, ktoré bolo prijaté prezídiom SRK 29. januára 2021. 

 

Uznesenie č. 3 

SRK sa vyjadruje za zachovanie Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied („VEGA“) ako mimoriadne dôležitého 

vnútorného grantového systému podpory základného výskumu podporujúceho špičkové 

vedecké tímy ako aj  začínajúcich výskumníkov. 

 

Uznesenie č. 4 

SRK jednomyseľne žiada Úrad verejného zdravotníctva SR  a ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu SR udeliť vysokým školám výnimku z COVID automatu (uznesenie vlády SR č. 799, 

číslo 27228/2020) a ponechať rozhodnutie o metóde výučby v kompetencii príslušnej vysokej 

školy za dodržania určených protiepidemických opatrení. 

 

SRK žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby poskytlo vysokým školám 

dostatočný počet antigénových testov, ktoré budú využité na zabezpečenie prezenčnej 

a hybridnej výučby.  

 

Dňa 4. februára 2021 (VTC) 

Za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


