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Zápisnica z 98. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 

konaného dňa 18. marca 2021 (VTC) 

 

Prítomní: 

• doc. Samuel Abrahám, PhD.  

• prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

• prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 

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

• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

• doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

• prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

• doc. Ing. Jozef Habánik, 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. 

• 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. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. 

• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

• prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

 

Ospravedlnení: 

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

• doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

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

 

Hosť: 

• Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. (v čase rokovania poverený výkonom funkcie rektora) 

 

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 

123/2021 z 28. februára 2021v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID-19 a zhoršenia 

epidemickej situácie na Slovensku konalo dištančne (VTC) na platforme MS Teams.  

 

Prezident SRK privítal na zasadnutí členov SRK, neprítomní členovia sa ospravedlnili, ale 

prisľúbili, že ak im umožnia povinnosti pripoja sa k zasadnutiu priebežne.  
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Podľa webového sídla MŠVVaŠ SR a informácií poskytnutých členmi má SRK k 18. marcu 

2021 spolu 20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 7 členov zo súkromných vysokých 

škôl, t. j. 30 členov. Účasť na zasadnutí potvrdilo všetkých 30 členov. Na zasadnutí boli 

prítomní 27 členovia SRK a jeden poverený rektor, ktorý bol vo funkcii rektora v čase 

zasielania pozvánky. 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 98. zasadnutia. Uznesenie SRK je platné, ak sa zaň 

v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet prítomných členov SRK, t. j. aktuálne 14 

kladných vyjadrení. SRK sa na zasadnutiach štandardne uznáša aklamačne zdvihnutím ruky. 

O personálnych otázkach SRK hlasuje na zasadnutí tajne.  

 

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., všetci prítomní na zasadnutí. 

 

Prezident SRK navrhol ako členov návrhovej komisie pre 98. zasadnutie členov prezídia SRK 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., Dr. h. c. prof. 

JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD., prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., ďalej v abecednom poradí  

Dr. h. c. prof. Ing. Editu Hekelovú, PhD., doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., Dr. h. c. 

prof. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc., prof. MgA. Ing. Michala Murina, ArtD. a prof. 

JUDr. Mareka Števčeka, PhD. Členovia SRK nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident SRK 

dal hlasovať o zložení celej návrhovej komisie pre 98. zasadnutie SRK. 

➢ Členovia návrhovej komisie pre 98. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne. 

Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice z 98. zasadnutia SRK prof. RNDr. Pavla 

Sováka, CSc. a prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. Členovia SRK nepredložili žiaden ďalší návrh 

a prezident SRK dal hlasovať o návrhu na overovateľov pre 98. zasadnutie SRK. 

➢ Overovatelia zápisnice z 98. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne. 

Prezident SRK informoval, že budúci týždeň otvorí elektronické hlasovanie o treťom 

členovi/členke dozornej rady Inštitútu SRK a požiadal členov, aby sa zapojili. 

 

K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 

Prezident SRK predložil návrh programu 98. zasadnutia SRK.  

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

2. Ciele legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách 

3. Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

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 98. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne. 

 

Schválený program 98. zasadnutia SRK 

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

2. Ciele legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách 

3. Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

4. Rozličné  
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K bodu 2 – Ciele legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách 

Na úvod rokovania požiadal o slovo poverený rektor Juraj Stern, ktorý s odvolaním sa na 

prerokovanie návrhov s väčšinou rektorov súkromných vysokých škôl, predložil výhrady 

k rozdeľovaniu účelovej dotácie na kompenzáciu výdavkov vynaložených v súvislosti so 

zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a zamestnancov z dôvodu šírenia 

ochorenia COVID-19 v roku 2019 len pre verejné vysoké školy a k výberu zástupcov SRK do 

expertnej skupiny, ktorá rokuje s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR („ministerstvo školstva“) o návrhu novely zákona o vysokých školách. Rektor Egon Krak 

informoval, že v diskusii predloží návrh v mene rektorov súkromných vysokých škôl 

na legislatívnu úpravu v § 92 ods. 2.  

 

Prezident SRK Rudolf Kropil navrhol zriadiť na pôde SRK expertnú skupinu, ktorá by 

vypracovala tézy legislatívnych zmien. Ďalej podrobne informoval o spôsobe delegovania 

zástupcov SRK do expertnej skupiny k návrhu novely zákona o vysokých školách. Pôvodne 

mali všetky reprezentácie vysokých škôl delegovať dvoch zástupcov vrátane predsedov. 

Prezidentovi SRK sa poradilo vyrokovať účasť 3 zástupcov, na menách ktorých sa zhodlo 

prezídium SRK, ako aj na mene náhradníka. Zástupcami SRK v predmetnej skupine sú 

v abecednom poradí Dr. h. c.  prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Náhradníkom je prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Vo veci 

štátneho príspevku na kompenzáciu výdavkov vynaložených na ochranu pre ochorením Covid-

19 odporučil, aby sa vysoké školy obrátili priamo na ministerstvo školstva alebo Ministerstvo 

financií SR. Doplnil, že za rok 2021 zatiaľ ministerstvo neavizovalo zámer vyplatiť 

kompenzáciu. V prípade žiadosti o poskytnutie dotácie na študentov navrhol, aby sa 

predkladatelia návrhu obrátili na ministerstvo školstva.  

 

Viceprezidenta SRK Lucia Kurilovská potvrdila, že ani súkromné vysoké školy nedostali 

v roku 2020 žiadnu kompenzáciu za náklady spojené s ochranou pred ochorením Covid-19. 

 

Prezident SRK Rudolf Kropil následne informoval o obsahu rokovania, ktoré sa konalo dňa  

5. marca 2021 na ministerstve školstva, o ktorom bola zverejnená informácia na intranete SRK. 

Za principiálne považuje požiadavky za zachovanie akademickej samosprávy a apolitizácie 

vysokých škôl. Informáciu doplnili ďalší dvaja účastníci viceprezident SRK Libor Vozár 

a rektor Marek Števček. Prezident SRK následne otvoril diskusiu. 

 

V diskusii vystúpili: prof. PhDr. Egon Krák, ArtD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, 

CSc., doc. Samuel Abrahám, PhD., Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. 

 

Rektor Egon Krak predstavil návrh upraviť v legislatíve povinnosť štátu poskytnúť súkromným 

vysokým školám príspevok na denného študenta, rozvoj študijných programov, podporu vedy, 

umenia, výskumu a inovácií na ich požiadanie. Návrh je podľa neho požiadavkou na 

spravodlivé financovanie v mene študentov. 

 

Prezident SRK doplnil svoje predchádzajúce vyjadrenie v zmysle vyvíjajúcej a meniacej sa 

politickej situácie. Od členov SRK žiadal mandát na pokračovanie v diskusii s ministerstvom 

školstva. 

 

Rektor René Bílik reagoval na predložené ciele legislatívneho zámeru, ktoré označil za 

dôvodovú správu predloženého návrhu novely. Ciele a ani návrh novely nekorešpondujú 

s inými zákonmi platnými vo vysokoškolskom sektore a navrhol ich odmietnuť. Vyzval SRK, 
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aby zvážila možnosť vypracovať vlastný návrh novely vysokoškolského zákona. V takom 

prípade vidí priestor na diskusiu o návrhu súkromných vysokých škôl.  

 

Prezident SRK Rudolf Kropil odmietol medializovanú informáciu, podľa ktorej majú 

zástupcovia reprezentácii spolupracovať na novelizácii paragrafového znenia vysokoškolského 

zákona. Informáciu označil za výmysel tlačového oddelenia ministerstva školstva.  

 

Rektorovi Marekovi Števčekovi chýba konštruktívny dialóg s ministerstvom školstva 

a dodržiavanie dohôd. Vyzval SRK, aby zástupcov v expertnej skupine zaviazala odmietnuť en 

bloc rokovanie o predložených cieľoch. Odporučil, aby pracovná skupina SRK pripravila 

alternatívny návrh, ktorý by nešiel nad rámec prvkov akceptovaných v európskom priestore.  

 

Rektor Samuel Abrahám upozornil na meniacu sa situáciu a súhlasil, že je potrebné pokračovať 

v diskusii. Vyjadril sklamanie, že doteraz nikto nenavrhol účasť zástupcu súkromných 

vysokých škôl v expertnej skupine. Preto navrhol ako zástupcu vysokých škôl rektora Egona 

Kraka. Prezidenta SRK požiadal, aby obhajoval záujmy všetkých vysokých škôl a upozornil na 

vážnosť situácie spojenej s hrozbou ochorenia Covid-19 a jej dopad aj na súkromné vysoké 

školy.  

 

Prezident SRK Rudolf Kropil v reakcii vysvetlil, že výzva na predkladanie žiadostí o účelovú 

dotáciu prišla priamo z ministerstva školstva na jednotlivé vysoké školy a on na ňu reagoval 

ako rektor. Priznal sa, že nemá informácie, aké požiadavky zaslali ministerstvu ostatné vysoké 

školy a či boli v plnej miere zohľadnené. Vysvetlenie potvrdili aj viceprezident SRK Libor 

Vozár a rektor René Bílik. Rektor Marek Števček upozornil, že ako rektor verejnej vysokej 

školy sa nemôže vzdať časti dotácie v prospech druhej osoby alebo inštitúcie. Zároveň objasnil, 

že poverenie zastupovať SRK v expertnej skupine vníma nadinštitucionálne a neobhajuje 

záujmy jednej univerzity, ale akademickej obce.  

 

Poverený rektor Juraj Stern zopakoval svoju požiadavku, aby rektori verejných vysokých škôl 

hľadali možnosti pomoci aj iným typom vysokých škôl.  

 

Rektor Egon Krak zopakoval predložený návrh na legislatívnu zmenu, ktorý má byť podľa neho 

v súlade s verejnoprávnym princípom a vyjadril záujem prispieť do diskusie o zmenách 

legislatívy. Doplnil, že štátnu administratívu v oblasti financovania, osobitne súťažnej podpory, 

považuje dlhodobo za neschopnú.  

 

Prezident SRK Rudolf Kropil doplnil svoje argumenty a upozornil, že súčasná generácia 

rektorov zrušila inštitút kuriálnych hlasov v štatúte SRK. Následne predložil návrh uznesenia 

v predmetnom bode v nasledujúcom znení: 

 

Návrh uznesenia 

1. Podľa dohody zástupcov reprezentácií vysokých škôl s ministrom školstva, vedy, výskumu a 

športu SR z 2. marca 2021 malo ministerstvo predložiť materiál, ktorý by tvoril východisko 

pre rokovanie o novej podobe novely zákona o vysokých školách, pretože pôvodný návrh 

SRK odmietla. Konštatujeme, že táto dohoda nebola naplnená. Následne predložený 

dokument „Ciele legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách“ je len 

zdôvodnením už odmietnutého návrhu. 

2. Vzhľadom na uvedené SRK nesúhlasí s predloženými cieľmi legislatívneho zámeru.   

3. SRK vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložiť tézy resp. priority 

zásadných zmien vo vysokom školstve s vysvetlením, akým spôsobom by boli realizované. 
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Principiálne však SRK žiada zachovanie akademickej samosprávy vysokých škôl a garanciu 

„nepolitizácie“ vysokoškolského prostredia. 

 

V diskusii k návrhu vystúpil rektor Marek Storoška, ktorý vyzval SRK vypracovať konkrétne 

návrhy riešení legislatívnych zmien. 

 

Prezident SRK Rudolf Kropil požiadal generálnu sekretárku zaslať počas rokovania návrh 

uznesení členom návrhovej komisie. Prisľúbil členom SRK, že po vyjadrení návrhovej komisie 

poskytne návrhy uznesení na doplnenie členom SRK a až následne budú predložené na 

korešpondenčné hlasovanie. Zároveň navrhol doplniť ďalší bod uznesenia, ktorý by sa týkal 

zriadenia pracovnej skupiny. Prezident SRK potom ukončil diskusiu k bodu 2. 

 

K bodu 3 - Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky 

Prezident SRK pripomenul, že na ostatnom zasadnutí SRK bolo prijaté všeobecné uznesenie 

zamerané výhradne na navrhované investície do vysokého školstva. V súčasnosti je známy celý 

návrh Plánu obnovy a odolnosti SR („plán obnovy“), ktorý bol zverejnený v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania (do 22. marca 2021). Následne otvoril diskusiu 

k predmetnému bodu. 

 

V diskusii vystúpili: prof. PaedDr. René Bílik, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, 

PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prof. RNDr. Pavol 

Sovák, CSc., Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. 

 

Rektor René Bílik považuje plán obnovy a návrh novelizácie vysokoškolského zákona za 

previazané a za nevhodné pre rozvoj klasických univerzít. 

 

Prezident SRK Rudolf Kropil zdôraznil, že neodmieta plán obnovy a teda možnosť získať 

dodatočné finančné prostriedky do podfinancovaného sektora, ale alokáciu stále považuje za 

nízku. 

 

Viceprezident SRK Ferdinand Daňo predložil konkrétne pripomienky. Návrhy v komponentoch 

8. a 9. považuje za nekoncepčné a pripravené narýchlo. V uvedenej podobe nemôžu podľa neho 

zabezpečiť rozvoj vysokého školstva a navyše kopírujú návrhy novely, ktorú reprezentácie 

odmietli.  

 

Rektor Miroslav Fikar upozornil, že v niektorých komponentoch vypadli vysoké školy 

(komponent 7. – príprava budúcich učiteľov na technických a prírodovedných fakultách). 

V rámci návrhu zlučovania vysokých škôl odmietol direktívne vedenie procesu zhora a žiada 

participáciu samotných vysokých škôl a ich samosprávnych orgánov (komponent 8.). 

V komponente 9. navrhol posilniť podporu účasti slovenských subjektov v Európskom 

inovačnom a technologickom inštitúte („EIT“). Komponent 10. označil za dobre spracovaný.  

 

Rektor Jozef Habánik upozornil na nízku alokáciu na vysoké školy. Navrhol, aby v rámci 

svojich priorít každá vysoká škola zaslala na ministerstvo školstva návrh projektov, ktoré by 

boli zapracované do návrhu plánu obnovy. Plán obnovy má za cieľ posilniť ekonomiku po kríze 

a tento segment vo vzťahu k vysokým školám mu v návrhu chýba.  

 

Rektor Marek Števček upozornil, že v prípade schválenia plánu obnovy, bude rezort 

zdôvodňovať ďalšie zmeny vo vysokom školstve, napr. aj na úkor akademickej samosprávy, 
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záväzkom voči Európskej komisii. Navrhol, aby SRK predložila koncentrované tvrdé 

a spoločné pripomienky k návrhu.  

 

Prezident SRK Rudolf Kropil navrhol, pripojiť k uzneseniu konkrétne pripomienky zaslané 

vysokými školami.  

 

Rektor Roman Boča navrhol odmietnuť plán obnovy, keďže text komponentu 8. bol prevzatý 

z návrhu novely. Navrhol nazerať na plán obnovy v prospech celého sektora, niektoré reformy 

totiž môžu školy spájať, iné rozdeľovať. Cieľ komponentu súvisiaci s pozíciou vo svetových 

rebríčkoch označil za nevhodný. 

 

Prezident SRK Rudolf Kropil zopakoval, že nemá záujem vzdať sa 200 mil. eur na vysoké 

školstvo, ale zároveň považuje za dôležité poznať konkrétne pripomienky vysokých škôl. 

Požiadavku na umiestnenie vo svetových rebríčkoch označil za chiméru, pretože už dnes sa 

niektoré slovenské univerzity nachádzajú v rôznych medzinárodných rebríčkoch a to aj napriek 

dlhodobému podfinancovaniu. Prezident SRK predložil návrh uznesenia k predmetnému bodu 

v nasledujúcom znení: 

 

Návrh uznesenia 

1. Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s návrhom Plánu obnovy a odolnosti SR v 

komponentoch týkajúcich sa vysokých škôl. Deklarovaný dlhodobý cieľ a tiež celkový cieľ 

komponentu 8 nepovažuje za strategický, zásadný ani koncepčný. Jednotlivé reformné 

kroky, ale najmä výška financovania vysokého školstva rozhodne zlepšia umiestnenie 

vysokých škôl v medzinárodných rebríčkoch. Umiestnenie v rebríčkoch nemá byť cieľom 

alebo dôsledkom. 

2. V rámci reformných krokov žiadame o pokračovanie dialógu najmä o zmene financovania 

vysokých škôl, o nastavení a cieľoch systému periodického hodnotenia vedeckého a 

umeleckého výkonu a ďalšej tvorivej činnosti, o zmene riadenia a koncentrácii excelentných 

vzdelávacích a výskumných kapacít. „Nový prístup k akreditácii vysokoškolského 

vzdelávania“ nie je nový prvok systému vysokoškolského vzdelávania ale aktuálne 

prebiehajúci cyklus.  

3. Navrhované investície do vysokého školstva považujeme za nedostatočné vzhľadom na 

historický dlh Slovenska v sektoroch vzdelávania a vedy a výskumu. Nepomer v investíciách 

do vysokého školstva, ktoré je súčasťou verejnej infraštruktúry, a do súkromného vlastníctva 

fyzických osôb, považujeme za neprijateľný. Investície do školstva, vedy a výskumu sú 

investície do budúcnosti krajiny a jej obyvateľov. Ak „ďalší rozvoj SR závisí od ľudského 

kapitálu a vytvorenia inovačného prostredia“ je potrebné reformy a investície prehodnotiť 

aj v ďalších komponentoch (komponent 2). 

4. Slovenská rektorská konferencia vyjadruje nesúhlas s postupom predkladateľa, ktorý 

opomenul dve reprezentácie vysokých škôl vrátane SRK prizvať k okrúhlemu stolu o 

komponentoch 8, 9 a 10 konanému 15. marca 2021.. 

 

V diskusii k návrhu uznesenia vystúpil rektor Pavol Sovák, ktorý podporil body 2. a 4., 

nesúhlasil však s bodom 1. Predložené ciele, resp. tézy novely vysokoškolského zákona označil 

za dobré. Proces komunikácie novely vysokoškolského zákona zo strany ministerstva školstva 

označil za nezvládnutý. Podporu umiesteniu univerzít v rebríčkoch považuje za legitímny cieľ 

štátu, ktorý bol v iných krajinách motiváciou k reformám. Vyššie umiestnenie slovenských 

univerzít v rebríčkoch dnes naráža na limity, ktoré sa bez reforiem nepodarí. 

 

Rektor Stanislav Kmeť nezdieľa názor, že v slovenskom vysokom školstve je všetko ideálne. 

Diverzifikáciu považuje za nevyhnutnú a dodal, že každá vysoká škola má právo na zapojenie 
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sa do takej súťaže. V porovnaní s inými európskymi krajinami sme na chvoste Európy, aj 

v porovnaní s ostatnými krajinami V4 zaostávame. Podporuje názor rektora Pavla Sováka 

ohľadne umiestnenia vysokých škôl v rebríčkoch ako cieľa komponentu. Podľa interných 

analýz Technickej univerzity v Košiciach o postavení v rebríčkoch je potrebné realizovať 

navrhované reformy. 

 

Prezident SRK Rudolf Kropil ukončil diskusiu k bodu 3. Návrh uznesenia bol zaslaný členom 

návrhovej komisie. Po úprave návrhov uznesení budú tieto zaslané ešte členom SRK na 

doplnenie a až následne predložené v korešpondenčnom hlasovaní.  

 

K bodu 4 - Rozličné 

Prezident SRK Rudolf Kropil sa vrátil k návrhu zriadiť pracovnú skupinu SRK, ktorá by 

vypracovala tézy legislatívnych zmien z pohľadu akademickej obce, alternatívne návrh zákona. 

Obdobná iniciatíva vznikla na Univerzite Komenského v Bratislave. Najbližšie stretnutie 

expertnej skupiny na ministerstve školstva bude 25. marca 2021, ale situácia sa môže ešte 

zmeniť. Vyzval členov SRK, aby mu do 19. marca 2021 poslali personálne návrhy do pracovnej 

skupiny SRK.  

 

Viceprezidentka SRK Lucia Kurilovská vyjadrila záujem zastupovať v pracovnej skupine 

štátne vysoké školy. Členstvo viceprezidentky SRK podporili obaja predstavitelia štátnych 

vysokých škôl - rektor Peter Šimko a rektor Jozef Putera.  

 

Poverený rektor Juraj Stern zopakoval návrh, aby súkromné vysoké školy zastupoval rektor 

Egon Kraka.  

 

Prezident SRK navrhol prijať uznesenie ohľadne kompenzácie nákladov všetkých vysokých 

škôl spojených so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a zamestnancov 

vysokých škôl z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 od začiatku roka 2021 a ďalších 

súvisiacich nákladov. Návrh uznesenia bude naformulovaný návrhovou komisiou a predložený 

v rámci korešpondenčného hlasovania.  

 

Rektor Pavol Sovák informoval o konaní medzinárodného webinára OECD, Európskej komisie 

a Úradu vlády SR dňa 22. marca 2021 v rámci projektu „Zlepšovanie kvality vysokého školstva 

na SR“. Prezident SRK Rudolf Kropil požiadal generálnu sekretárku, aby informáciu o konaní 

podujatia, ktorá bola zaslaná aj na sekretariát, poskytla členom SRK. 

 

Prezident SRK Rudolf Kropil informoval o liste veľvyslanca Veľkej Británie na Slovensku, 

ktorý bude preposlaný členom SRK prostredníctvom sekretariátu. Tiež informoval o výzve 

Európskej asociácia univerzít zaslať personálny návrh do rady Univerzity OSN a požiadal 

generálnu sekretárku zaslať informáciu členom SRK. 

 

Poverený rektor Juraj Stern upriamil pozornosť na svoju dlhodobú požiadavku rozšíriť 

prezídium SRK o zástupcu súkromných vysokých škôl.  

 

Na záver zasadnutia sa prezident SRK Rudolf Kropil poďakoval prítomným za účasť 

a zasadnutie ukončil.  

 

---Vložené 22. marca 2021 --- 

Žiadosť o korešpondenčné hlasovanie k návrhu uznesení ako pokračovanie 98. zasadnutia SRK 

bola odoslaná dňa 20. marca 2021 členom SRK, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí 18. marca 2021 

(VTC). Ukončenie hlasovania bolo určené do 22. marca 2021 do 10,00 h. 
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Záznam č. 5/2021 o korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 2 zápisnice. Z 27 členov SRK 

prítomných na zasadnutí sa v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo: 

• Počet zaslaných vyjadrení: 25 (po termíne: 26) 

• Počet platných zaslaných vyjadrení: 25 (po termíne: 26) 

• Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0 

• Nevyjadrili sa: 2 (po termíne: 1) 

 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 

• Počet záporných hlasov k návrhu stanoviska: 0 

• Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu stanoviska: 1 

• Počet kladných hlasov k návrhu stanoviska: 24 (po termíne: 25) 

 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 

• Počet záporných hlasov k návrhu stanoviska: 0 

• Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu stanoviska: 1 

• Počet kladných hlasov k návrhu stanoviska: 24 (po termíne: 25) 

 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 

• Počet záporných hlasov k návrhu stanoviska: 0 

• Počet zdržaní sa hlasovania k návrhu stanoviska: 1 

• Počet kladných hlasov k návrhu stanoviska: 24 (po termíne: 25) 

 

➢ Návrhy uznesení č. 1, č. 2 a č. 3 boli schválené väčšinou participujúcich členov. 

 

Uznesenie č. 1 

1. Slovenská rektorská konferencia má závažné výhrady k návrhu Plánu obnovy a odolnosti 

SR v komponentoch týkajúcich sa vysokých škôl. Deklarovaný dlhodobý cieľ 

komponentu 8. nepovažuje za dostatočný. SRK považuje navrhované investície do 

vysokého školstva za nedostatočné vzhľadom na historický dlh Slovenska v sektoroch 

vzdelávania a vedy a výskumu. Nepomer v investíciách do infraštruktúry vysokého 

školstva, ktoré je súčasťou verejnej infraštruktúry, a do budov v súkromnom vlastníctve 

fyzických osôb, považuje za neprijateľný. Investície do školstva, vedy a výskumu sú 

investície do budúcnosti krajiny a jej obyvateľov. Ak „ďalší rozvoj SR závisí od ľudského 

kapitálu a vytvorenia inovačného prostredia“ je potrebné reformy a investície 

prehodnotiť aj v ďalších komponentoch a v prospech vysokého školstva, vedy, výskumu 

a inovácií. 

2. V rámci implementácie reformných krokov žiadame o pokračovanie dialógu 

s predkladateľmi najmä o zmene financovania vysokých škôl, o nastavení a cieľoch 

systému periodického hodnotenia vedeckého a umeleckého výkonu a ďalšej tvorivej 

činnosti, o zmene riadenia a koncentrácii excelentných vzdelávacích a výskumných 

kapacít. SRK upozorňuje, že „Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania“ 

nie je nový reformný prvok systému vysokoškolského vzdelávania, ale aktuálne 

prebiehajúci proces a jeho navrhovanie ako novej reformy je preto otázne.  

3. S cieľom vytvárať konkurenčné prostredie v medzinárodnom meradle SRK navrhuje 

doplniť do časti Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít 

opatrenie zriadenia „cestovnej mapy“ konzorcií vysokých škôl. Opatrenie je úzko 

prepojené s ambíciou budovania inovačných centier a klastrov v komponente 9. Veda, 

výskum a inovácie. 
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4. Slovenská rektorská konferencia vyjadruje nesúhlas s postupom predkladateľa, ktorý 

neprizval dve reprezentácie vysokých škôl vrátane SRK k okrúhlemu stolu 

o komponentoch 8., 9. a 10. konanému 15. marca 2021. 

5. K návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR SRK predloží ďalšie konkrétne návrhy v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania. 

 

Uznesenie č. 2 

1. Podľa dohody zástupcov reprezentácií vysokých škôl s ministrom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR z 2. marca 2021 malo ministerstvo predložiť materiál, ktorý by tvoril 

východisko pre rokovanie o novej podobe novely zákona o vysokých školách, pretože 

pôvodný návrh SRK odmietla. SRK konštatuje, že táto dohoda nebola naplnená. Následne 

predložený dokument „Ciele legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách“ 

je len zdôvodnením už odmietnutého návrhu. 

2. Vzhľadom na uvedené SRK nesúhlasí s predloženými cieľmi legislatívneho zámeru.   

3. SRK vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložiť tézy resp. priority 

zásadných zmien vo vysokom školstve s vysvetlením, akým spôsobom by boli realizované. 

Principiálne však SRK žiada zachovanie akademickej samosprávy vysokých škôl 

a garanciu apolitickosti vysokoškolského prostredia. 

4. SRK vytvorí širšiu vnútornú pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov všetkých typov škôl 

(verených, štátnych a súkromných), ktorá vypracuje zásady, ciele a priority novely 

zákona o vysokých školách, resp. nového zákona o vysokých školách. Personálne návrhy 

môžu predložiť členovia SRK do 19. marca 2021 prezidentovi SRK.  

 

Uznesenie č. 3 

SRK žiada Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a 

ďalšie príslušné rezortné ministerstvá, aby poskytli všetkým vysokým školám kompenzáciu 

výdavkov vynaložených  na mzdové i materiálové prostriedky univerzitných pracovísk, ktoré 

nedokázali počas pandémie poskytovať svoje služby v hlavnej alebo podnikateľskej činnosti, 

na nákup dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných pracovných pomôcok v 

súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a zamestnancov vysokých 

škôl z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 od začiatku roka 2021.   

 

---Koniec vloženia ---- 

 

V Bratislave 19. marca 2021  

 

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

 

 

 

 

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

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

      prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

 

                

 

 

Overil: ........................................................             Overil: ........................................................ 

                prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.                      prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
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Príloha č. 1 

Uznesenia prijaté na 98. zasadnutí SRK 18. 3. 2021 (VTC) 

 

Uznesenie č. 1 

1. Slovenská rektorská konferencia má závažné výhrady k návrhu Plánu obnovy a odolnosti 

SR v komponentoch týkajúcich sa vysokých škôl. Deklarovaný dlhodobý cieľ  

komponentu 8. nepovažuje za dostatočný. SRK považuje navrhované investície do 

vysokého školstva za nedostatočné vzhľadom na historický dlh Slovenska v sektoroch 

vzdelávania a vedy a výskumu. Nepomer v investíciách do infraštruktúry vysokého 

školstva, ktoré je súčasťou verejnej infraštruktúry, a do budov v súkromnom vlastníctve 

fyzických osôb, považuje za neprijateľný. Investície do školstva, vedy a výskumu sú 

investície do budúcnosti krajiny a jej obyvateľov. Ak „ďalší rozvoj SR závisí od ľudského 

kapitálu a vytvorenia inovačného prostredia“ je potrebné reformy a investície prehodnotiť 

aj v ďalších komponentoch a v prospech vysokého školstva, vedy, výskumu a inovácií. 

2. V rámci implementácie reformných krokov žiadame o pokračovanie dialógu 

s predkladateľmi najmä o zmene financovania vysokých škôl, o nastavení a cieľoch 

systému periodického hodnotenia vedeckého a umeleckého výkonu a ďalšej tvorivej 

činnosti, o zmene riadenia a koncentrácii excelentných vzdelávacích a výskumných 

kapacít. SRK upozorňuje, že „Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania“ nie 

je nový reformný prvok systému vysokoškolského vzdelávania, ale aktuálne prebiehajúci 

proces a jeho navrhovanie ako novej reformy je preto otázne.  

3. S cieľom vytvárať konkurenčné prostredie v medzinárodnom meradle SRK navrhuje 

doplniť do časti Koncentrácia excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít opatrenie 

zriadenia „cestovnej mapy“ konzorcií vysokých škôl. Opatrenie je úzko prepojené s 

ambíciou budovania inovačných centier a klastrov v komponente 9. Veda, výskum a 

inovácie. 

4. Slovenská rektorská konferencia vyjadruje nesúhlas s postupom predkladateľa, ktorý 

neprizval dve reprezentácie vysokých škôl vrátane SRK k okrúhlemu stolu o komponentoch 

8., 9. a 10. konanému 15. marca 2021. 

5. K návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR SRK predloží ďalšie konkrétne návrhy v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania. 

Uznesenie č. 2 

1. Podľa dohody zástupcov reprezentácií vysokých škôl s ministrom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR z 2. marca 2021 malo ministerstvo predložiť materiál, ktorý by tvoril 

východisko pre rokovanie o novej podobe novely zákona o vysokých školách, pretože 

pôvodný návrh SRK odmietla. SRK konštatuje, že táto dohoda nebola naplnená. Následne 

predložený dokument „Ciele legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách“ je 

len zdôvodnením už odmietnutého návrhu. 

2. Vzhľadom na uvedené SRK nesúhlasí s predloženými cieľmi legislatívneho zámeru.   

3. SRK vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložiť tézy resp. priority 

zásadných zmien vo vysokom školstve s vysvetlením, akým spôsobom by boli realizované. 

Principiálne však SRK žiada zachovanie akademickej samosprávy vysokých škôl 

a garanciu apolitickosti vysokoškolského prostredia. 

4. SRK vytvorí širšiu vnútornú pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov všetkých typov škôl 

(verených, štátnych a súkromných), ktorá vypracuje zásady, ciele a priority novely zákona 
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o vysokých školách, resp. nového zákona o vysokých školách. Personálne návrhy môžu 

predložiť členovia SRK do 19. marca 2021 prezidentovi SRK.  

Uznesenie č. 3 

SRK žiada Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšie 

príslušné rezortné ministerstvá, aby poskytli všetkým vysokým školám kompenzáciu výdavkov 

vynaložených  na mzdové i materiálové prostriedky univerzitných pracovísk, ktoré nedokázali 

počas pandémie poskytovať svoje služby v hlavnej alebo podnikateľskej činnosti, na nákup 

dezinfekčných prostriedkov a osobných ochranných pracovných pomôcok v súvislosti so 

zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia študentov a zamestnancov vysokých škôl z 

dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 od začiatku roka 2021.   

Za Slovenskú rektorskú konferenciu: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident SRK  

 

 


