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Zápisnica zo 101. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 

konaného dňa 25. júna 2021 vo Zvolene 

Prítomní: 

• doc. Samuel Abrahám, PhD.  

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

• 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. 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

• doc. Mária Heinzová, ArtD. 

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

• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

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

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

• 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. 

• prof. 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. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

• prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

Ospravedlnení: 

• prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

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

 

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

Rudolf Kropil, PhD. („prezident SRK“). Prezident SRK privítal na zasadnutí členov SRK a 

osobitne Dr. h. c. prof. MUDr. Juraja Benca, PhD., MPH, rektora Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Neprítomní členovia sa ospravedlnili.  

 

Prezident SRK Rudolf Kropil informoval členov SRK o dôvodoch návrhu len jedného termínu 

konania zasadnutia. V prípade, že by sa na daný termín neprihlásil dostatočný počet členov 

SRK, prezídium SRK bolo pripravené zorganizovať zasadnutie v náhradnom termíne.  

 

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

a informácií poskytnutých členmi má SRK ku dňu rokovania spolu 19 členov z verejných, 3 

členov zo štátnych a 8 členov zo súkromných vysokých škôl, t. j. 30 členov. SRK je schopná 

sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SRK. Počas celého zasadnutia 

boli prítomní 28 členovia SRK. 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 
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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 101. zasadnutia. V hlasovaní, ak ide o zmenu 

štatútu, voľby a odvolania prezidenta/viceprezidenta SRK, sa vyžaduje kladné vyjadrenie 

nadpolovičného počtu všetkých členov (aktuálne min. 16). Uznesenie SRK je platné, ak sa zaň 

v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet prítomných členov SRK (aktuálne min 15 

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 členovia volebnej a mandátovej komisie SRK boli prítomní na 101. 

zasadnutí.  

 

Prezident SRK navrhol za členov návrhovej komisie pre 101. zasadnutie členov prezídia SRK 

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

v abecednom poradí navrhol doc. Ing. Klaudiu Halászovú, PhD., doc. Ing. Vladimíra 

Hiadlovského, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Juraja Sterna, PhD. a prof. JUDr. Mareka Števčeka, 

PhD. Členovia SRK nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident SRK dal hlasovať o zložení 

celej návrhovej komisie pre 101. zasadnutie SRK (prítomní boli 28 členovia SRK). 

➢ Členovia návrhovej komisie pre 101. zasadnutie SRK boli schválení 

(za: 27, zdržal sa:1, proti: 0). 

Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice zo 101. zasadnutia SRK v abecednom poradí 

doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. a prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. Členovia SRK nepredložili 

žiaden ďalší návrh a prezident SRK dal hlasovať o navrhovaných overovateľoch zápisnice 

(prítomní boli 28 členovia SRK). 

➢ Overovatelia zápisnice zo 101. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne. 

K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 

Prezident SRK predložil návrh programu 101. zasadnutia SRK:  

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

2. Informácia o zápisniciach a uzneseniach od 97. zasadnutia SRK (23. februára 2021 v 

Bratislave) 

3. Správa prezídia SRK od 97. zasadnutia SRK (23. februára 2021 v Bratislave) a správa 

prezidenta SRK za obdobie 2019 - 2021 

4. Voľba prezidenta SRK 

5. Voľba viceprezidentov SRK 

6. Vyjadrenie k návrhu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k odňatiu štátneho 

súhlasu právnickej osobe Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n. o. na pôsobenie ako 

súkromná vysoká škola s názvom Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 

7. Aktuálna situácia vo vysokom školstve v oblasti legislatívy a financovania 

8. Rozličné      

 

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

doplnenie programu a tak prezident SRK dal hlasovať o predloženom návrhu (prítomní boli 28 

členovia SRK).  

➢ Návrh programu 101. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne. 

 

Schválený program 101. zasadnutia SRK 

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 
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2. Informácia o zápisniciach a uzneseniach od 97. zasadnutia SRK (23. februára 2021 v 

Bratislave) 

3. Správa prezídia SRK od 97. zasadnutia SRK (23. februára 2021 v Bratislave) a správa 

prezidenta SRK za obdobie 2019 - 2021 

4. Voľba prezidenta SRK 

5. Voľba viceprezidentov SRK 

6. Vyjadrenie k návrhu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k odňatiu štátneho 

súhlasu právnickej osobe Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n. o. na pôsobenie ako 

súkromná vysoká škola s názvom Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 

7. Aktuálna situácia vo vysokom školstve v oblasti legislatívy a financovania 

8. Rozličné     

 

K bodu 2 – Informácia o zápisniciach a uzneseniach od 97. zasadnutia SRK (23. februára 

2021 v Bratislave) 

Prezident SRK Rudolf Kropil informoval o zápisniciach od 97. zasadnutia SRK, ktoré sa konalo 

23. februára 2021, t. j. spolu zo 4 zasadnutí. Zápisnice boli zverejnené na webovom sídle SRK, 

informácia o plnení uznesení a záverov bola zverejnená na intranete. Prítomní nemali otázky 

a ani výhrady k predloženým dokumentom. Prezident SRK dal hlasovať o súhlase 

s predloženými zápisnicami z 97. až 100. zasadnutia SRK a o informácii o plnení uznesení 

a záverov (prítomní boli 28 členovia SRK).  

➢ Zápisnice z 97. až 100. zasadnutia SRK a informácia o plnení uznesení a záverov od 

97. zasadnutia SRK (23. februára 2021 v Bratislave) boli schválené jednomyseľne. 

 

Uznesenie č. 1 

Slovenská rektorská konferencia  

a) schválila jednomyseľne zápisnice z 97. zasadnutia SRK (23. februára 2021 v 

Bratislave), z 98. zasadnutia SRK (18. marca 2021, VTC); z 99. zasadnutia SRK 

(21. apríla 2021, VTC) a 100. zasadnutia SRK (11. mája 2021, VTC); 

b) schválila jednomyseľne informáciu o plnení uznesení prijatých od 97. zasadnutia 

SRK do 100. zasadnutia SRK.  

 

K bodu 3 – Správa prezídia SRK od 97. zasadnutia SRK (23. februára 2021 v Bratislave) 

a správa prezidenta SRK za obdobie 2019 - 2021 

Prezident SRK Rudolf Kropil predložil správu sumarizujúcu aktivity prezídia SRK od 97. 

zasadnutia SRK (23. februára 2021 v Bratislave) a upozornil na vybrané aktivity. Následne 

predložil Správu prezidenta SRK za obdobie 2019 – 2021. Do diskusie k predloženým 

dokumentom sa nikto neprihlásil. Prezident SRK dal hlasovať o súhlase s predloženými 

správami (prítomní boli 28 členovia SRK). 

➢ Správa prezídia SRK od 97. zasadnutia SRK (23. februára 2021 v Bratislave) a správa 

prezidenta SRK za obdobie 2019 – 2021 boli schválené jednomyseľne. 

 

Uznesenie č. 2 

Slovenská rektorská konferencia schválila jednomyseľne Správu prezídia SRK od 97. 

zasadnutia SRK (23. februára 2021 v Bratislave) a Správu prezidenta SRK za obdobie 

2019 - 2021.  

 

K bodu 4 – Voľba prezidenta SRK 

Voľbu prezidenta SRK na dvojročné funkčné obdobie od 22. augusta 2021 do 21. augusta 2023 

riadila volebná a mandátová komisia. Zápisnica z voľby prezidenta SRK je v prílohe č. 2 

zápisnice zo 101. zasadnutia SRK. Súčasťou voľby bola diskusia členov SRK s kandidátmi na 

prezidenta nad rámec volebných ustanovení štatútu SRK. 
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Uznesenie č. 3 

V súlade so štatútom SRK bol za prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie na druhé 

funkčné obdobie od 22. augusta 2021 do 21. augusta 2023 zvolený v prvom kole Dr. h. c. 

prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor Technickej univerzity vo Zvolene. 

 

K bodu 5 – Voľba viceprezidentov SRK 

Voľbu troch viceprezidentov SRK na dvojročné funkčné obdobie od 25. júna 2021 do 24. júna 

2023 riadila volebná a mandátová komisia. Zápisnica z voľby troch viceprezidentov SRK je v 

prílohe č. 3 zápisnice zo 101. zasadnutia SRK.  

 

Uznesenie č. 4 

V súlade so štatútom SRK bol za viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie na druhé 

funkčné obdobie od 25. júna 2021 do 24. júna 2023 zvolený prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., 

rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  

 

 

Uznesenie č. 5 

V súlade so štatútom SRK bola za viceprezidentku Slovenskej rektorskej konferencie na 

druhé funkčné obdobie od 25. júna 2021 do 24. júna 2023 zvolená Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia 

Kurilovská, PhD, rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave.  

 

 

Uznesenie č. 6 

V súlade so štatútom SRK bol za viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie na prvé 

funkčné obdobie od 25. júna 2021 do 24. júna 2023 zvolený prof. PaedDr. Tomáš 

Lengyelfalusy, PhD., rektor Vysokej školy DTI.   

 

K bodu 6 – Vyjadrenie k návrhu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR k odňatiu 

štátneho súhlasu právnickej osobe Stredoeurópska vysoká škola v Skalici n. o. na 

pôsobenie ako súkromná vysoká škola s názvom Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 

Prezident SRK informoval o liste ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 

2021/14146:2-D2810 zo dňa 12. mája 2021, ktorým požiadal SRK - v súlade s § 107 ods. 2 

zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, o vyjadrenie k návrhu odňať Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, n. o. udelený 

štátny súhlas na pôsobenie ako súkromná vysoká škola. Prítomní mali k dispozícii 

dokumentáciu z medzirezortného pripomienkového konania LP/2021/227, ktorej súčasťou bol 

návrh s konkretizáciou dôvodov, pre ktoré ministerstvo navrhuje odňať štátny súhlas. Tieto 

dôvody vymenoval prezident SRK. Na zasadnutí nebol prítomný zástupca Stredoeurópskej 

vysokej školy v Skalici. SRK sa dlhodobo nedarí spojiť so zástupcom vysokej školy, rektora 

vymenovaného prezidentom SR nemá, telefónne čísla a emailové adresy sú nefunkčné. Do 

diskusie o návrhu sa nikto neprihlásil. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na vyjadrenie 

súhlasu s odňatím štátneho súhlasu Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, n. o. na pôsobenie 

ako súkromná vysoká škola (prítomní boli 28 členovia SRK). 

➢ SRK schválila jednomyseľne návrh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

na odňatie štátneho súhlasu Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, n. o. na pôsobenie 

ako súkromná vysoká škola. 

 

Uznesenie č. 7 

SRK vyjadrila jednomyseľný súhlas s návrhom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR na odňatie štátneho súhlasu Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, n. o. na pôsobenie 
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ako súkromná vysoká škola.   

 

K bodu 7 – Aktuálna situácia vo vysokom školstve v oblasti legislatívy a financovania 

Prezident SRK stručne informoval o vyjadreniach Rady vysokých škôl, Študentskej rady 

vysokých škôl a Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR, ktoré reagovali na dokument s 8 

otázkami („Zz-Zakon o VS-131-2002-v12-LPA-Ramec-03-Dotaznik“) predložený v rámci 

diskusie v akademickej expertnej skupine na MŠVVaŠ SR. SRK zaslala svoje stanovisko 

prijaté na 100. zasadnutí SRK (11. mája 2021) a jeho prílohu. Predpokladá pokračovanie 

diskusie po lete 2021. Aktuálne vyzval členov SRK, aby mu predložili vlastné návrhy na ďalšie 

priority, ktorým by sa mala v akademickej expertnej skupine venovať pozornosť.  

 

K bodu 8 – Rozličné 

Prezident SRK vyzval členov SRK, aby vystúpili v diskusii s návrhmi. 

 

V diskusii vystúpili: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prof. JUDr. 

Marek Števček, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., 

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

 

Rektor Peter Šimko apeloval na SRK, aby viedla vnútornú diskusiu a verejnosti prezentovala 

až schválené uznesenia a závery. Členom SRK odovzdal propagačnú publikáciu Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. Rektor Roman Boča navrhol žiadať ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu, aby verejným vysokým školám rozdelil 20 mil. eur, ktoré boli v roku 

2019 ponechané v kapitole ministerstva na rozvojové projekty, rovnakou sumou, čo odmietli 

rektori Marek Števček, Pavol Sovák a Bohunka Koklesová. Prezident SRK rektor Rudolf 

Kropil vyzval prítomných, aby vystupovali s objektívnymi návrhmi a podporovali 

predovšetkým kvalitu. Prisľúbil, že sa bude zaujímať o spôsob delenia uvedených prostriedkov. 

Rektor Jozef Habánik upozornil na návrh Ministerstva financií SR poskytovať dotácie vysokým 

školám na jednoročnom princípe, čo navrhol odmietnuť. Prezident SRK Rudolf Kropil potvrdil, 

že požiadavka z MŠVVaŠ SR na oznámenie zostatkov vysokých škôl signalizuje tento zámer. 

Ak bude zámer aj formálne potvrdený, SRK bude o ňom diskutovať.  

 

Na záver zasadnutia prezident SRK poďakoval rektorke Viere Cibákovej za doterajšie 

pôsobenie na čele Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 

Rektorka Viera Cibáková sa poďakovala členom SRK za spoluprácu. 

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

a miesto ďalšieho zasadnutia SRK budú oznámené ad hoc.  

Vo Zvolene 25. júna 2021  

 

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

 

 

 

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

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

      prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

 

                

 

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

               doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.                                    prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
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    Príloha č. 1 

 

Uznesenia prijaté na 101. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie 

konanom dňa 25. júna 2021 vo Zvolene 

 

Uznesenie č. 1 

Slovenská rektorská konferencia  

c) schválila jednomyseľne zápisnice z 97. zasadnutia SRK (23. februára 2021 v 

Bratislave), z 98. zasadnutia SRK (18. marca 2021, VTC); z 99. zasadnutia SRK (21. 

apríla 2021, VTC) a 100. zasadnutia SRK (11. mája 2021, VTC); 

d) schválila jednomyseľne informáciu o stave plnenia uznesení prijatých od 97. zasadnutia 

SRK do 100. zasadnutia SRK.  

 

Uznesenie č. 2 

Slovenská rektorská konferencia schválila jednomyseľne Správu prezídia SRK od 97. 

zasadnutia SRK (23. februára 2021 v Bratislave) a Správu prezidenta SRK za obdobie 2019 - 

2021.  

 

Uznesenie č. 3 

V súlade so štatútom SRK bol za prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie na druhé 

funkčné obdobie od 22. augusta 2021 do 21. augusta 2023 v prvom kole zvolený Dr. h. c. prof. 

Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor Technickej univerzity vo Zvolene. 

 

Uznesenie č. 4 

V súlade so štatútom SRK bol za viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie na druhé 

funkčné obdobie od 25. júna 2021 do 24. júna 2023 zvolený prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., 

rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  

 

Uznesenie č. 5 

V súlade so štatútom SRK bola za viceprezidentku Slovenskej rektorskej konferencie na druhé 

funkčné obdobie od 25. júna 2021 do 24. júna 2023 zvolená Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia 

Kurilovská, PhD, rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave.  

 

Uznesenie č. 6 

V súlade so štatútom SRK bol za viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie na prvé 

funkčné obdobie od 25. júna 2021 do 24. júna 2023 zvolený prof. PaedDr. Tomáš 

Lengyelfalusy, PhD., rektor Vysokej školy DTI.   

 

Uznesenie č. 7 

SRK vyjadrila jednomyseľný súhlas s návrhom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR na odňatie štátneho súhlasu Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici, n. o. na pôsobenie ako 

súkromná vysoká škola.  

 

Vo Zvolene 25. júna 2021 

 

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


