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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 

konaného online dňa 11. marca 2022  

 

Prítomní dištančne: 

• prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

• doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA 

• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

• doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

• Dr. h. c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

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

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

• doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 

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

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

• Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

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

• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

• prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

 

Neprítomní: 

• doc. Samuel Abrahám, PhD.  

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

• prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 

• prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

• doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

• doc. Mária Heinzová, ArtD. 

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

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

• prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

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

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

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

• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. 

 

Návrh programu 

1. Harmonogram na uvoľňovanie kapacít internátov a ukrajinskí študenti 

 

Mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) sa konalo dištančne na platforme 

MS Teams. Zasadnutie operatívne zvolal a viedol prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

(„prezident SRK“). Prezident SRK privítal na zasadnutí členov SRK.  

 

Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) a informácií 

poskytnutých členmi má SRK ku dňu rokovania spolu 20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 8 

členov zo súkromných vysokých škôl, t. j. 31 členov. SRK je schopná sa uznášať, ak je prítomná 

nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na mimoriadnom zasadnutí SRK boli prítomní 17 členovia SRK. 

SRK bola uznášaniaschopná počas celého mimoriadneho zasadnutia. 
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Pre potreby hlasovania podľa štatútu SRK platného od 6. júna 2019 má každý rektor jeden hlas (čl. 4 

ods. 2) 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). V prípade hlasovania o poskytnutí finančných prostriedkov 

zo štátneho rozpočtu podľa čl. 2 ods. 2 písm. c) rektori súkromných vysokých škôl nemajú hlasovacie 

právo (čl. 4 ods. 3 štatútu SRK). 

 

Uznesenie SRK je platné, ak sa zaň v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet prítomných členov 

SRK (aktuálne min. 9 kladných vyjadrení) okrem hlasovania podľa čl. 4 ods. 3. SRK sa na zasadnutiach 

štandardne uznáša aklamačne zdvihnutím ruky. O personálnych otázkach SRK hlasuje tajne. 

 

K bodu 1 – Harmonogram na uvoľňovanie kapacít internátov a ukrajinskí študenti 

Prezident SRK zvolal mimoriadne zasadnutie SRK ako reakciu na požiadavku MŠVVaŠ SR predložiť 

do 11. marca 2022 do 16,00 h harmonogramy na uvoľňovanie kapacít internátov vysokých škôl 

a poskytnutie informácie o ukrajinských študentoch (email vedúceho oddelenia krízového manažmentu 

MŠVVaŠ SR Maroša Borzu zo dňa 11. marca 2022). Prezident SRK konštatoval, že viacerí rektori ho 

požiadali o zvolanie zasadnutia a diskusiu. Ako rektor univerzity v situácii, keď sa po dvoch rokoch 

začína prezenčné vyučovanie, nesúhlasí s poskytnutím všetkých ubytovacích kapacít. Vysoké školy 

vyčlenili časť svojich kapacít pre prichádzajúcich odídencov z Ukrajiny, ktoré sú už obsadené. Zaujímal 

sa o postup vysokých škôl a odporúčanie členov SRK. 

 

V diskusii vystúpili: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prof. PaedDr. René Bílik, CSc., prof. JUDr. Marek 

Števček, PhD., Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 

PhD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., doc. Mgr. Bohunka 

Koklesová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., Dr. h. c. prof. 

h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

 

Diskutujúci sa zhodli na potrebe koordinovanej odpovede na úrovni SRK, ktorá bude doplnená 

individuálnymi odpoveďami vysokých škôl. Všetci prítomní zdôraznili potrebu otvorenia prezenčného 

vyučovania a teda potrebu ubytovania pre študentov, ktorí po 2 rokoch nastúpia do škôl. Vysoké školy, 

ktoré majú k dispozícii vlastné ubytovacie kapacity, časť z nich už operatívne vyčlenili rodinným 

príslušníkom svojich študentov a prípadne ďalším odídencom. Prijali aj konkrétne kroky na uľahčenie 

ich pobytu na Slovensku, psychologicko-sociálnu a finančnú pomoc, dobrovoľníkov a atď. Všetko 

zatiaľ z vlastných prostriedkov a očakávajú finančnú pomoc aj zo strany štátu. Zároveň sa očakáva 

príchod ďalších študentov a akademikov z Ukrajiny, ktorí by v priebehu akademického roka nastúpili 

na štúdium a do zamestnania na vysokých školách a pre ktorých potrebujú mať k dispozícii ubytovanie.  

 

V diskusii bolo zdôraznené, že ubytovacie kapacity vysokých škôl neboli zatiaľ zaradené do štruktúr 

civilnej ochrany. Členovia SRK navrhujú začať uvažovať o využívaní/poskytnutí  ubytovacích kapacít 

v období letných prázdnin. 

 

Ohľadne dobrovoľníkov spomedzi ukrajinských študentov členovia SRK potvrdili, že tí sa aktívne 

zapájajú nielen na vlastnej škole, ale aj v kontaktných miestach na hraniciach.  

 

Prezident SRK sumarizoval diskusiu a navrhol uznesenie, ktoré bude predložené členom SRK na 

prípadnú úpravu korešpondenčne a následne zaslané 11. marca 2022 do 15,30 h na MŠVVaŠ SR. 

S postupom a obsahom uznesenia prítomní súhlasili jednomyseľne. 

 

1. Slovenská rektorská konferencia konštatuje, že vysoké školy, ktoré disponujú vlastnými 

vysokoškolskými internátmi, nemajú v súčasnosti voľnú kapacitu, ktorú by mohli poskytnúť 

Krízovému štábu Slovenskej republiky. Dôvodom tohto kroku je skutočnosť, že po dvoch rokoch 

obmedzení súvisiacich s pandemickou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19, sa začína na 

všetkých vysokých školách v SR prezenčná výučba a ubytovacia kapacita je tak naplnená do veľkej 

miery samotnými študentmi vysokých škôl. Zároveň všetky vysoké školy už vyčlenili časť svojich 
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ubytovacích kapacít a ponúkli ich buď rodinným príslušníkom svojich študentov, ktorí utiekli pred 

vojnou na Ukrajine alebo samotným utečencom. Náklady na ubytovanie týchto utečencov zatiaľ 

znášajú vysoké školy samotné. Je reálny predpoklad, že v priebehu tohto semestra prídu na 

Slovensko ešte ďalší  študenti a akademici z Ukrajiny, ktorí by pokračovali vo svojom štúdiu alebo 

akademickej práci. 

2. Slovenská rektorská konferencia konštatuje, že zahraniční študenti a akademici z Ukrajiny, ktorí 

študujú na Slovensku, ale aj slovenskí a ďalší zahraniční študenti a akademici sa zapájajú do 

dobrovoľníckych aktivít nielen na svojich vysokých školách, ale aj na hraniciach s Ukrajinou a 

ďalších centrách pomoci. 

3. Slovenské vysoké školy budú aj naďalej nápomocné v rámci svojich možností pre pomoc študentom 

a akademikom v ohrození.  

 

K návrhu uznesenia zaslal doplnenie len rektor Marek Števček. Navrhol doplniť spojenie „s inými 

ubytovacími zariadeniami“ do 1. odseku 2 riadku za slovom „internátmi“.  

 

Uznesenie  

1. Slovenská rektorská konferencia konštatuje, že vysoké školy, ktoré disponujú vlastnými 

vysokoškolskými internátmi a inými ubytovacími zariadeniami, nemajú v súčasnosti voľnú 

kapacitu, ktorú by mohli poskytnúť Krízovému štábu Slovenskej republiky. Dôvodom tohto kroku 

je skutočnosť, že po dvoch rokoch obmedzení súvisiacich s pandemickou situáciou spôsobenou 

ochorením Covid-19, sa začína na všetkých vysokých školách v SR prezenčná výučba a 

ubytovacia kapacita je tak naplnená do veľkej miery samotnými študentmi vysokých škôl. 

Zároveň všetky vysoké školy už vyčlenili časť svojich ubytovacích kapacít a ponúkli ich buď 

rodinným príslušníkom svojich študentov, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine alebo samotným 

utečencom. Náklady na ubytovanie týchto utečencov zatiaľ znášajú vysoké školy samotné. Je 

reálny predpoklad, že v priebehu tohto semestra prídu na Slovensko ešte ďalší  študenti 

a akademici z Ukrajiny, ktorí by pokračovali vo svojom štúdiu alebo akademickej práci. 

2. Slovenská rektorská konferencia konštatuje, že zahraniční študenti a akademici z Ukrajiny, ktorí 

študujú na Slovensku, ale aj slovenskí a ďalší zahraniční študenti a akademici sa zapájajú do 

dobrovoľníckych aktivít nielen na svojich vysokých školách, ale aj na hraniciach s Ukrajinou a 

ďalších centrách pomoci. 

3. Slovenské vysoké školy budú aj naďalej nápomocné v rámci svojich možností pre pomoc 

študentom a akademikom v ohrození.  

 

Prezident SRK sa poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom zasadnutí a ukončil rokovanie.  

V Bratislave 11. marca 2022  

 

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 

Uznesenie SRK z mimoriadneho zasadnutia  

konaného online dňa 11. marca 2022 o 14,00 h 

 

1. Slovenská rektorská konferencia konštatuje, že vysoké školy, ktoré disponujú vlastnými 

vysokoškolskými internátmi a inými ubytovacími zariadeniami, nemajú v súčasnosti voľnú 

kapacitu, ktorú by mohli poskytnúť Krízovému štábu Slovenskej republiky. Dôvodom tohto kroku 

je skutočnosť, že po dvoch rokoch obmedzení súvisiacich s pandemickou situáciou spôsobenou 

ochorením Covid-19, sa začína na všetkých vysokých školách v SR prezenčná výučba a ubytovacia 

kapacita je tak naplnená do veľkej miery samotnými študentmi vysokých škôl. Zároveň všetky 

vysoké školy už vyčlenili časť svojich ubytovacích kapacít a ponúkli ich buď rodinným 

príslušníkom svojich študentov, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine alebo samotným utečencom. 

Náklady na ubytovanie týchto utečencov zatiaľ znášajú vysoké školy samotné. Je reálny predpoklad, 

že v priebehu tohto semestra prídu na Slovensko ešte ďalší  študenti a akademici z Ukrajiny, ktorí 

by pokračovali vo svojom štúdiu alebo akademickej práci. 

 

2. Slovenská rektorská konferencia konštatuje, že zahraniční študenti a akademici z Ukrajiny, ktorí 

študujú na Slovensku, ale aj slovenskí a ďalší zahraniční študenti a akademici sa zapájajú do 

dobrovoľníckych aktivít nielen na svojich vysokých školách, ale aj na hraniciach s Ukrajinou a 

ďalších centrách pomoci. 

 

3. Slovenské vysoké školy budú aj naďalej nápomocné v rámci svojich možností pre pomoc študentom 

a akademikom v ohrození.  

 

V Bratislave 11. marca 2022  

 

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

 


