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Zápisnica zo 102. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 

konaného kombinovane dňa 24. augusta 2021  

 

Prítomní prezenčne: 

• prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

• prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 

• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

• doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• doc. Mária Heinzová, ArtD. 

• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

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

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

• prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

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

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

• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

 

Prítomní dištančne: 

• doc. Samuel Abrahám, PhD.  

• doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

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

• prof. Ing. Jozef Jandačka, 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. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. 

• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

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

 

Ospravedlnení: 

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

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

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

• prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

Hostia 

• doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA (VTC) 

• PhDr. Anna Čekanová, PhD. (VTC) 

• Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 

• Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík (VTC) 

• Mgr. Katarína Rentková, PhD. (VTC) 

• JUDr. Roman Soska  

• Bc. Filip Šuran 

• MUDr. Iveta Trusková, PhD.  

 

Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) sa konalo na základe preferencií väčšej 

časti členov SRK 24. augusta 2021 v kombinovanej forme – prezenčne na Ekonomickej 
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univerzite v Bratislave a dištančne na platforme ZOOM. Zasadnutie viedol prezident SRK  

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. („prezident SRK“). Prezident SRK privítal na zasadnutí 

členov SRK a hostí. Z hostí sa prezenčne zúčastnili zástupcovia Úradu verejného zdravotníctva 

SR („ÚVZ SR“) MUDr. Iveta Trusková, PhD., vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia v 

oblasti životného a pracovného prostredia a JUDr. Roman Soska, vedúci odboru legislatívy a 

práva. Prítomní bol aj Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., expert na tropickú 

medicínu, infektológiu, onkológiu, člen Epidemiologického konzília SR, bývalý člen SRK a 

rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Bc. Filip Šuran, 

predseda Študentskej rady vysokých škôl („ŠRVŠ“). Dištančne sa k rokovaniu pripojili PhDr. 

Anna Čekanová, PhD., podpredsedníčka Rady vysokých škôl („RVŠ“) a Mgr. Katarína 

Rentková, PhD., predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska („ADS“). Neprítomní štyria 

členovia SRK sa ospravedlnili.  

 

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 7 členov zo súkromných vysokých škôl, t. j. 29 členov. SRK je schopná 

sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na začiatku zasadnutia boli 

prítomní 25 členovia SRK (14 prezenčne a 10 dištančne). SRK bola uznášaniaschopná počas 

celého 102. zasadnutia. 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 hlasovaní, ak ide o zmenu štatútu, voľby a odvolania prezidenta/viceprezidenta SRK, sa 

vyžaduje kladné vyjadrenie nadpolovičného počtu všetkých členov (aktuálne min. 15). 

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

členov SRK (aktuálne min 13 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 na zasadnutí 

prítomní prezenčne alebo dištančne.  

 

Prezident SRK navrhol za členov návrhovej komisie pre 102. 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. PaedDr. Tomáša Lengyelfalusyho, PhD. a prof. RNDr. 

Libora Vozára, CSc. Ďalej v abecednom poradí navrhol doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, 

PhD., prof. MgA. Ing. Michala Murina, ArtD. a prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. Členovia SRK 

nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident SRK dal hlasovať o zložení celej návrhovej komisie 

pre 102. zasadnutie SRK (prítomní boli 25 členovia SRK - 14 prezenčne a 11 dištančne). 

➢ Členovia návrhovej komisie pre 102. zasadnutie SRK boli schválení jednomyseľne. 

Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice zo 102. zasadnutia SRK v abecednom poradí 

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a doc. Máriu Heinzovú, ArtD. Členovia SRK nepredložili 

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

(prítomní boli 25 členovia SRK - 14 prezenčne a 11 dištančne). 

➢ Overovatelia zápisnice zo 102. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne. 

K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 

Prezident SRK predložil návrh programu 102. zasadnutia SRK:  

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 
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2. Otvorenie a priebeh akad. roka 2021/22 na vysokých školách v SR - diskusia  

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

4. Konferencia o budúcnosti Európy (Conference on the Future of Europe) 

5. Rozličné    

 

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

doplnenie programu. Prezident SRK dal hlasovať o predloženom návrhu (prítomní boli 25 

členovia SRK - 14 prezenčne a 11 dištančne).  

➢ Návrh programu 102. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne. 

 

Schválený program 102. zasadnutia SRK 

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 

2. Otvorenie a priebeh akad. roka 2021/22 na vysokých školách v SR - diskusia  

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

4. Konferencia o budúcnosti Európy (Conference on the Future of Europe) 

5. Rozličné    

 

K bodu 2 – Otvorenie a priebeh akad. roka 2021/22 na vysokých školách v SR - diskusia 

Prezident SRK profesor Rudolf Kropil informoval o pracovnom stretnutí na Ministerstve 

školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVŠ SR“) dňa 18. augusta 2021 za účasti ministra 

Mgr. Branislava Gröhlinga, hlavného hygienika SR PhDr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD, 

infektológa Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc. a štátneho tajomníka 

MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH. Témou stretnutia bol začiatok akad. roka 

2021/2022 a začatie prezenčnej výučby na vysokých školách, ako aj príprava internátov na 

príchod študentov. Prezident SRK uviedol metodiku „Covid automat. Systém pre 

monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od 

intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba Covid-19)“, verzia v4.1, ktorú schválila vláda SR 10. 

augusta 2021. Doplnil, že na základe doterajších rozhovorov s členmi SRK prevláda podpora 

zachovania prezenčnej výučby v novom akad. roku v max. možnej miere. Dištančná výučba by 

mala byť využívaná doplnkovo. Zdôraznil, že vysoké školy sú autonómne akademické 

inštitúcie, ktoré by si mali určovať podmienky prechodu medzi rôznymi formami výučby 

(prezenčne, dištančne alebo kombinovane) na základe vlastného posúdenia a s ohľadom na 

regionálny covid automat. Následne prezident SRK otvoril diskusiu. 

 

V diskusii vystúpili: Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD., MUDr. Iveta Trusková, PhD., JUDr. Roman Soska, prof. Ing. Ferdinand 

Daňo, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., doc. Mária Heinzová, ArtD., Dr. h. 

c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prof. PaedDr. René 

Bílik, CSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., doc. Ing. 

Jozef Habánik, PhD., prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., Bc Filip Šuran, PhDr. Anna Čekanová, 

PhD. 

 

Profesor Vladimír Krčméry ocenil doterajší zodpovedný prístup vedení vysokých škôl. 

Požiadal členov SRK, aby opätovne pomohli implementovať opatrenia na eliminovanie 

prípadnej ďalšej vlny ochorenia Covid-19. Súčasná epidemická situácia je síce priaznivá, ale 

v štádiu „tlejúcej choroby“, preto sa môže rýchlo zmeniť. Následne objasnil špecifiká delta 

variantu vírusu a odporučil preventívne opatrenia, ako sú očkovanie proti ochoreniu Covid-19, 

dodržiavanie pravidla R-O-R (rúško – odstup – ruky), testovanie, obmedzenie zhromažďovania 

a mobility osôb. Vzhľadom na zlú atmosféru v spoločnosti majú súčasné opatrenia charakter 

silných odporúčaní, čo však s nárastom ochorenia. Vedenia vysokých škôl sa preto musia 

pripraviť a prijať príslušné opatrenia, ako sú uvedené v covid automate. Odporúča, aby vysoké 

školy začali akademický rok postupne a od 20. septembra 2021. Viac vysokých škôl v jednom 
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meste, ale aj na fakultách vysokých škôl s 2 – 3 dňovými rozostupmi. Odporučil inšpirovať sa 

manuálom vypracovaným Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave.  

 

Prezident SRK potvrdil, že niektoré vysoké školy plánujú začať akad. rok 20. septembra 2021. 

Začiatok by nemal byť masový a školy budú postupovať koordinovane a diverzifikovane. 

V pondelok 23. augusta 2021 sa na pozvanie rektora prof. Mareka Števčeka zúčastnil na 

zasadnutí krízového štábu Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorom sa rozhodli na 

postupnom začiatku a na kombinovanej výučbe v zimnom semestri 2021/22. 

 

Dr. Iveta Trusková pozdravila účastníkov zasadnutia v mene hlavného hygienika SR PhDr. 

RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD., ktorý sa ospravedlnil z pracovných dôvodov. Zdôraznila 

osobitnú požiadavku na posunutie začiatku akad. roka, postupného príchodu na internáty 

a začiatku prezenčnej výučby, osobitne v Košiciach, Martine a Bratislave. Vyzvala členov SRK 

špecifikovať požiadavky týkajúce sa ochrany verejného zdravia v podmienkach vysokých škôl, 

ktoré budú prekonzultované odborníkmi a prijaté na vláde SR. JUDr. Roman Soska doplnil, že 

školský automat môže byť návodom pre vysoké školy a v prípade potreby je ÚVZ SR 

pripravený aktualizovať usmernenie k realizácii prezenčnej výučby študentov vysokých škôl 

počas trvania pandémie Covid-19 zo 6. mája 2021 (č. HDM/1950/22841/2021).  

 

Prezident SRK sa v súvislosti s platnou metodikou covid automatu zaujímal o súlad so 

zákonom o ochrane osobných údajov („OOÚ“/GDPR), či sa opatrenia o počte prítomných na 

prezenčnej výučbe uvádzajú na inštitúciu alebo triedu a do akej miery sú odporúčania týkajúce 

sa internátov záväzné. Profesor Vladimír Krčméry potvrdil, že obmedzenia sa vzťahujú na 

miestnosti/triedy, v interiéri stále platí pravidlo R–O–R. Odporučil apelovať na študentov 

a zamestnancov, aby sa dali očkovať. Ako hrozbu do budúcnosti označil post-covidový 

syndróm, ktorý môže obmedziť personálny stav vysokoškolských učiteľov, pretože sa prejavuje 

najmä u osôb 60+. Priemerný vek profesorov v roku 2020 bol 63 rokov a štvrtina docentov 

mala viac ako 60 rokov. Preto je dôležité, aby vysoké školy chránili zdravie svojich 

zamestnancov a študentov.  

 

Viceprezident SRK prof. Ferdinand Daňo upozornil na zložitosť testovania pre študentov na 

internátoch, ak pôjdu podľa OTP protokolu. Navrhol predĺžiť dĺžku platnosti potvrdení o 

testovaní v podmienkach vysokých škôl. Upozornil na niektoré nejasnosti OTP protokolu ako 

obmedzenie počtu osôb na chodbách v čase prestávok. Profesor Vladimír Krčméry uvítal 

rozhodnutie využiť OTP protokol, ktorý znižuje riziko prechodu do dištančného vzdelávania. 

V takom prípade budú vysoké školy musieť úzko spolupracovať s regionálnymi hygienikmi. 

Prisľúbil predložiť podnety na revíziu uvedených opatrení príslušným autoritám. Upozornil, že 

najväčšia hrozba súvisí s dlhším pobytom v jednej miestnosti a nie s 15 minútovým presunom. 

Odporučil, aby študenti nekončili výučbu v rovnakom čase. Výhodou v súčasnosti je, že 

zahraniční študenti môžu prísť na Slovensko po 2. očkovaní, pri prechode hraníc musia nastúpiť 

do povinnej karantény, ktorú môžu ukončiť po 5 dňoch s negatívnym PCR testom.  

 

Viceprezidentka SRK profesorka Lucia Kurilovská informovala o plánovanom začiatku akad. 

roka na Akadémii Policajného zboru v Bratislave a o špecifikách vyplývajúcich z rezortného 

charakteru školy.  

 

Rektorka docentka Mária Heinzová upozornila na nevymožiteľnosť niektorých opatrení covid 

automatu v podmienkach vysokých škôl. Vysoká škola ako zamestnávateľ a ani ako 

poskytovateľ vysokoškolského vzdelávania nemôže v súčasnosti žiadať od osôb vstupujúcich 

do jej priestorov zdravotnú dokumentáciu, teda ani kontrolovať výsledky testovania proti 

ochoreniu Covid-19. Testovanie či preukázanie sa potvrdením o negatívnom výsledku testu 
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pred vstupom na pracovisko nie je v súčasnosti vynútiteľné.  Prezident SRK doplnil, že rovnakú 

otázku na ÚVZ SR majú aj ďalší rektori.  

 

JUDr. Roman Soska vyjadril svoj právny názor. Odporúčania v školskom semafore, usmernenia  

nie sú právne dokumenty. V prípade vyhlásenia núdzového stavu sú/budú vydané právne 

záväzné vyhlášky a opatrenia, ktoré umožňujú nahliadať do potvrdení o výsledku testov. 

Ohľadne súladu/rozporu s GDPR poznamenal, že zatiaľ neexistuje súdne rozhodnutie 

o rozpore. Dr. Iveta Trusková potvrdila, že usmernenie hl. hygienika SR k realizácii prezenčnej 

výučby na vysokých školách počas trvania pandémie Covid-19 č. HDM/1950/22841/2021 je 

stále platné a očakáva konkrétne návrhy na jeho doplnenie. Prezident SRK uvítal ponuku 

a potvrdil záujem SRK spolupracovať s ÚVZ SR.  

 

Profesor Vladimír Krčméry reagoval na pripomienku viceprezidenta Ferdinanda Daňa ohľadne 

počtu osôb v interiéri/triede. Upozornil, že iné rezorty si pravidlá určili vo vlastných 

automatoch, ktoré vyžadujú testovanie. Ako najlepšie riešenie označil očkovanie a uvítal by, 

kedy študenti boli zodpovední. Ak však študenti nebudú očkovaní, mali by sa nechať každý 

pondelok otestovať. Ústavný súd už konštatoval, že ochrana verejného zdravia má prednosť 

pred základným právom a slobodou jednotlivca.  

 

Viceprezident SRK profesor Libor Vozár sa poďakoval hosťom a osobitne profesorovi 

Vladimírovi Krčmérymu za ochotu viesť s rektormi dialóg a za doterajšiu spoluprácu. Covid 

automat považuje za flexibilnú metodiku, ktorá sa bude priebežne aktualizovať. Poukázal na 

prieskumy medzi študentmi, ktoré ukazujú 50 – 60 % zaočkovanosť. Nezaočkovaných je 55 tis. 

až skoro 70 tis. študentov, na niektorých vysokých škôl sú to tisíce. V takýchto podmienkach 

tieto školy budú veľmi ťažko robiť opatrenia a overovať ich dodržiavanie. V prípade Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre je na internátoch ubytovaných 30 % študentov, ktorí sú z iných 

okresov. Títo študenti môžu každý týždeň cestovať na víkend domov, stretávajú sa s inými 

osobami. Covid automat sa však týka miesta sídla vysokej školy, resp. miesta výučby. V tejto 

súvislosti vedenie univerzity nevie ako postupovať, aby zabezpečilo ochranu verejného zdravia. 

Upozornil, že ani rektor vysokej školy nemôže prijímať opatrenia, ktoré sú nad rámec platnej 

legislatívy a preto čaká na vydanie záväzných predpisov zodpovednými autoritami.  

 

Profesor Vladimír Krčméry vyjadril súhlas s predrečníkom. V danej situácii vysoké školy 

doplácajú na skutočnosti, ktoré nevedia ovplyvniť (bydlisko študenta). Ako riešenie navrhne 

zodpovedným autoritám bezplatné testovanie vysokoškolských študentov. Súhlasí, že viaceré 

ustanovenia sú ťažšie vymožiteľné v podmienkach vysokých škôl.  

 

Rektorka profesorka Jana Mojžišová informovala o začiatku akad. roka na Univerzite 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá má vysoký počet zahraničných 

študentov vrátane krajín v „čiernej“ farbe podľa semaforu. Výučba bude prebiehať 

kombinovane, začne už 2. septembra pre končiace ročníky a ostatní budú nastupovať postupne 

(„rotácie“) po 20. septembri 2021. Prieskum medzi domácimi študentami ukázal, že len 

polovica z nich je zaočkovaná. Z nezaočkovaných študentov 80 % sa nechce zaočkovať. Na 

druhej strane už 85 % zahraničných študentov je zaočkovaných. Z tohto dôvodu vedenie 

univerzity plánuje kampaň na podporu očkovania medzi študentami. Nízke percento 

zaočkovanosti je dôvod potreby testovania, avšak vysoké školy nemajú legislatívnu možnosť 

vyžadovať od študentov doklady podľa OTP protokolu. Ak by vydala interné usmernenie, 

očakáva protesty, preto požiadala o vydanie vyhlášky/usmernenia ÚVZ SR. Ak by univerzita 

delila študentov na zaočkovaných a nezaočkovaných, zarazila by na GDPR.  

 

Návrh na vydanie predpisu autoritami, ktorý by umožnil rektorovi prijímať opatrenia, podporil 

aj prezident SRK. Navrhol na vysokých školách, ktoré majú zdravotnícke a lekárske študijné 
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odbory, antigénové mobilné odberové miesta („MOM“). Správa štátnych hmotných rezerv by 

mohla vysokým školám poskytnúť Ag testy, ktoré by tieto využívali vo vlastnej réžii. Ak majú 

odbornú kapacitu, na testovanie študentov a zamestnancov.  

 

JUDr. Roman Soska by uvítal účasť predstaviteľov MŠVVaŠ SR na diskusii. Upozornil, že 

niektoré rezorty sa pripravujú na novú vlnu ochorenia Covid-19. Aktuálne je v medzirezortnom 

pripomienkovom konaní návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v 

pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 

(LP/2021/461). Obdobne by mohol byť novelizovaný zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách, aby umožnil vyžadovať doklady podľa OTP protokolu.  

 

Profesor Vladimír Krčméry podporil návrh prezidenta na AG testovanie priamo na vysokých 

školách. Zdravotnícke fakulty by mohli testovanie zaradiť do praktickej výučby. Dodal, že 

lepšie ako dať sa 2 krát týždenne testovať, je dať sa raz zaočkovať. Prezident SRK doplnil, že 

pracoviská, ktoré by vedeli zabezpečiť Ag testovanie, by mali naň získať dotáciu. 

 

Rektor profesor Pavol Sovák vidí príklon rektorov k OTP protokolu, avšak usmernenia pre 

vstup a pobyt študentov na internátoch sú zatiaľ na úrovni silných odporúčaní. Požiadal vyššie 

autority, aby dali rektorom mandát kontrolovať doklady podľa OTP protokolu v podmienkach 

vysokých škôl, pretože v súčasnosti sú tieto požiadavky nevymožiteľné. Informoval, že 

konzorcium AiS 2 už vyvinulo modul pre potreby OTP protokolu, ktorý je možné poskytnúť 

vysokým školám v prípade požiadavky. Z prieskumu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach vyplýva, že zaočkovaných je 85 % jej zamestnancov a 75 % študentov. Univerzita 

plánuje kampaň na zaočkovanie zamerať na novoprijatých študentov. V Košiciach je možnosť 

zriadiť spoločnú MOM pre všetky tri verejné vysoké školy. Tieto sa vedia dohodnúť na 

postupnom otváraní akad. roka 2021/22. Prednostne vy začala ako prvá Lekárska fakulta 

vzhľadom na kvalifikačné požiadavky pre regulované povolania.  

 

Obdobne sa vyjadril aj rektor docent Vladimír Hiadlovský. Upozornil, že metodika v OTP 

protokole má nejasnosti pri testovaných osobách. Určitú analógiu vidí medzi internátmi 

a hromadnými podujatiami. Zaujímal sa, ako v praxi vyhodnocovať dĺžku platnosti dokladov 

o výsledku testov. Odporučil nastaviť opatrenia tak, aby bola zaručená celoštátna 

vymožiteľnosť OTP protokolu a teda aj v podmienkach internátov a výučby. Podmienky by 

mali motivovať k zaočkovaniu sa. Prezident SRK podporil návrh, aby mechanizmus bol 

motivačný. Doplnil, že z rezortného manuálu, ktorý je platný pre všetky materské, základné a 

stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, 

základné umelecké školy a školské zariadenia je možné využiť formulár vyhlásenia 

o bezpríznakovosti. JUDr. Roman Soska doplnil, že ÚVZ SR nemá záujem klásť prekážky 

vzdelávacím inštitúciám a bude s nimi úzko spolupracovať.  

 

Rektor docent Jozef Habánik v diskusii uviedol, že OTP protokol je na úrovni odporúčania a nie 

povinnosti a z toho vyplývajú kontrolné mechanizmy a ich vymožiteľnosť. Navrhol obdobne 

ako v prípade žiakov základných a stredných škôl poskytnúť vysokoškolákom samotesty, resp. 

zabezpečiť pre nich bezplatné testovanie. Upozornil na faktor, o ktorom sa doteraz 

nediskutovalo. Aj očkované osoby môžu prenášať vírus a testovanie by sa teda malo týkať aj 

očkovaných.  

 

Profesor Vladimír Krčméry potvrdil, že očkovanie je len 80 % úspechu a naďalej je potrebné 

dodržiavať pravidlá R-O-R. Je potrebné vyžadovať, aby prednášajúci oznamovali v úvode 

hodiny nasadenie rúšok, vyžadovali ich nosenie počas celej výučby a študenti rešpektovali 

požiadavku na rozostupy v sedení. V prípade konaní hromadných podujatí v exteriéri sa stále 

vyžaduje nosenie rúška. Vyjadril súhlas aj s možnosťou samotestovania pre vysokoškolákov.  
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Rektor profesor René Bílik sa prihovára za vydanie centrálneho predpisu pre vysoké školy. 

Problematické overovanie dokladov o testovaní sa týka študentov, ale aj zamestnancov. 

Ohľadne vymožiteľnosti upozornil, že nielen vysoké školy ich budú od testovaných vyžadovať, 

ale aj ďalšie prevádzky, do ktorých budú tieto osoby vstupovať. Informoval, že sa spolu 

s rektorom profesorom Romanom Bočom z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

a predsedom Trnavského samosprávneho kraja dohodli na zriadení MOM. Podporil návrh na 

získanie bezplatných testov pre vysoké školy. Doplnil, že vysoká škola ako zamestnávateľ môže 

od zamestnancov vyžadovať dodržiavanie aj špecifických opatrení. 

 

JUDr. Roman Sosko potvrdil, že sa uvažuje o povinnom očkovaní kritickej infraštruktúry, do 

ktorej by mohli byť zaradení aj zamestnanci z rezortu školstva. Zatiaľ však neexistuje 

vymožiteľnosť očkovania u zamestnancov. Profesor Vladimír Krčméry doplnil, že v súčasnosti 

tieto špecifické podmienky súvisia s povahou výkonu práce vo vybraných kategóriách. 

Príkladom je povinné očkovanie proti žltačke typu B u zdravotníckych zamestnancov.  

 

Rektor profesor Peter Šimko detailne informoval o náležitostiach manuálu spracovaného na 

Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave („SZU“) a prílohách. Nejde o referenčný 

dokument, ale v prípade záujmu ho poskytne iným vysokým školám. Verejne odporúčal 

zamestnancom a študentom SZU očkovanie. Prezident SRK ocenil ústretovosť rektora SZU 

a požiadal ho poskytnúť manuál ostatným vysokým školám prostredníctvom sekretariátu SRK. 

Profesor Peter Šimko súhlasil a členovia SRK sa mu poďakovali za ústretovosť. 

 

Predseda ŠRVŠ Bc. Filip Šuran poďakoval za možnosť zúčastniť sa na zasadnutí. Otvorenie 

akad. roka a návrat k prezenčnej výučbe vníma na základe doterajšej diskusie ako náročné 

a ocenil snahu rektoriek a rektorov zabezpečiť riadny chod vysokých škôl a ochranu verejného 

zdravia. Navrhol do ubytovacích zmlúv zakomponovať požiadavky ohľadne OTP protokolu 

ako možné riešenie. 

 

Podpredsedníčka RVŠ Dr. Anna Čekanová pozdravila účastníkov zasadnutia. Podporila návrh, 

aby rektori získali kompetencie pri overovaní dokladov podľa OTP protokolu. RVŠ podporuje 

očkovacie kampane na vysokých školách. V situácii, keď skoro polovica študentov nie je 

zaočkovaná, si uvedomujú nevyhnutnosť kombinovanej výučby. Prezenčne by však mala 

prebiehať praktická výučba, cvičenia a tie vzdelávacie činnosti nevyhnutné na osvojenie si  

zručností.  

 

Prezident SRK na záver zopakoval ponuku rezortného očkovacieho tímu (spoločnosť BIONT, 

a. s.) využiť ich kapacity na očkovanie na vysokých školách. Informácia bola poskytnutá 

členom SRK elektronickou poštou 15. júna 2021 (list č. 43/2021). Poďakoval sa hosťom z ÚVZ 

SR a profesorovi Vladimírovi Krčmérymu, ktorí následne odišli. Prezident SRK vyhlásil 

prestávku.  

 

K bodu 3 - Aktuálna situácia vo vysokom školstve v oblasti legislatívy a financovania 

Prezident SRK informoval o plánovanom pokračovaní diskusie o návrhu novely 

vysokoškolského zákona, ktorá bola prerušená počas prázdnin. MŠVVaŠ SR pripravilo nový 

návrh zmien na základe reakcií partnerov na dokument „Zz-Zakon o VS-131-2002-v12-LPA-

Ramec-03-Dotaznik“. SRK k nemu zaujala stanovisko na 100. zasadnutí konanom 11. mája 

2021. O ďalších krokoch bude členov SRK informovať. Odporúča aktívne vstúpiť do diskusie 

a hľadať rovnováhu medzi akademickými právami a slobodami a efektívnym riadením 

vysokých škôl a ich súčastí. Vyzval akademickú obec na zodpovednosť s ohľadom na národné 

potreby, ale aj na vývoj vo vysokoškolskom sektore vo svete. Odporučil SRK zotrvať na 

požiadavke adresovanej MŠVVaŠ SR predložiť návrh konkrétnych systémových zmien a to 
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nielen legislatívnych, ale aj ekonomických, ktoré by riešili nielen kľúčové problémy 

slovenského vysokého školstva. V uvedenom duchu odporučil prijať uznesenie. Následne 

oboznámil členov SRK s rozhodnutím Ministerstva financií SR uvoľniť pre verejné vysoké 

školy 15,5 mil. eur na kompenzáciu negatívnych ekonomických dopadov pandémie spôsobenej 

ochorením Covid-19 k máju 2021 a to na podnet SRK. Potvrdil, že zatiaľ diskutuje 

s príslušnými orgánmi o možnostiach kompenzácie pre štátne a súkromné vysoké školy. 

 

K bodu 4 - Konferencia o budúcnosti Európy (Conference on the Future of Europe) 

Prezident SRK informoval zúčastnených o prebiehajúcej Konferencii o budúcnosti Európy, do 

ktorej sa môžu zapojiť a aktívne prispieť do diskusie o výzvach a prioritách Európy aj vysoké 

školy a členovia akademickej obce. Jej cieľom je posilniť prepojenie medzi Európanmi a 

inštitúciami, ktoré im slúžia. Aj v nadväznosti na stanovisko SRK k vyhláseniu troch ústavných 

činiteľov SR z 27. októbra 2017 odporučil zapojenie sa do Konferencie o budúcnosti Európy. 

 

K bodu 5 – Rozličné 

Do bodu Rozličné sa nikto zo zúčastnených neprihlásil.  

 

---Vložené 27. augusta 2021 --- 

 

Žiadosť o korešpondenčné hlasovanie k návrhu uznesení ako pokračovanie 102. zasadnutia 

SRK bola odoslaná dňa 26. augusta 2021 členom SRK, ktorí sa prezenčne alebo dištančne 

zúčastnili na zasadnutí. Ukončenie hlasovania bolo určené najneskôr do 27. augusta 2021 do 

12,00 h. Záznam č. 13/2021 o korešpondenčnom hlasovaní tvorí prílohu č. 2 zápisnice. Z 25 

členov SRK prítomných na zasadnutí sa v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo: 

• Počet zaslaných vyjadrení: 19 

• Počet platných zaslaných vyjadrení: 19 

• Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0 

• Zdržali sa/Nevyjadrili sa: 6 

 

Návrh uznesenia č. 1/102 

1. Vysoké školy sú autonómne inštitúcie, ktoré od začiatku pandémie spôsobenej ochorením 

Covid-19 preukazujú zodpovednosť a dodržiavajú všeobecné opatrenia na ochranu 

verejného zdravia. Vedenia vysokých škôl budú v spolupráci s regionálnymi úradmi 

verejného zdravotníctva stanovovať podmienky  pre plynulú výučbu a ďalšie tvorivé 

činnosti vykonávané na vysokých školách v podmienkach pandémie v akademickom roku 

2021/22. Dokážu totiž najobjektívnejšie posúdiť možnosti prezenčnej, dištančnej a 

kombinovanej výučby s ohľadom na stupeň, odbor a ďalšie špecifiká a na podmienky 

stanovené Covid automatom.  

2. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) podporuje zachovanie prezenčnej výučby 

v akademickom roku 2021/22 v maximálne možnej miere so zohľadnením aktuálnych 

podmienok na príslušnej vysokej škole a fakulte. Vedenia vysokých škôl budú akceptovať 

názor niektorých popredných epidemiológov, že je vhodné začať s výučbou na rôznych 

vysokých školách v tom istom meste v rôznych termínoch.  

3. S blížiacim sa otvorením nového akademického roka 2021/22 SRK apeluje na študentov 

a zamestnancov vysokých škôl, predovšetkým na novoprijatých študentov a na osoby vo 

vekovej kategórii 60+, ktorí doteraz nie sú zaočkovaní, ale ich zdravotný stav im to 

umožňuje, aby sa dali zaočkovať čím skôr. Takto bude možné realizovať prezenčnú výučbu 

na vysokých školách čo najdlhšie. V prípade záujmu o očkovanie môžu vysoké školy využiť 

aj kapacity rezortného očkovacieho tímu zabezpečeného Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. 

4. SRK odporúča Ministerstvu zdravotníctva SR zriadiť spoločne s vysokými školami, ktoré 

majú zdravotnícke a lekárske študijné odbory, antigénové mobilné odberové miesta 
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(„MOM“) v ich areáloch. V súvislosti s platným Covid automatom SRK žiada Správu 

štátnych hmotných rezerv poskytnúť vysokým školám, ktoré majú vlastnú kapacitu na Ag 

testovanie, bezplatné testy. Študenti a zamestnanci vysokých škôl, ktoré nemajú potrebnú 

odbornú kapacitu a nemôžu využívať MOM inej vysokej školy, by mohli využívať testovanie 

v dohodnutých dňoch v okresných nemocniciach. SRK apeluje na vedenia vysokých škôl, 

aby aj v prípade testovania postupovali koordinovane.  

5. SRK víta poskytnutie finančnej kompenzácie z Ministerstva financií SR verejným vysokým 

školám na eliminovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie spôsobenej 

ochorením Covid-19 k máju 2021. Deklaráciu predstaviteľov ministerstva, že sú ochotní v 

prípade potreby opätovne otvoriť otázku dofinancovania verejných vysokých škôl, 

registruje. Zároveň SRK upozorňuje na problémy súvisiace s negatívnymi ekonomickými 

dopadmi v dôsledku pandémie aj na štátnych a súkromných vysokých školách, ktoré je 

potrebné riešiť. 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1  

• Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0 

• Počet súhlasu s návrhom uznesenia: 17 

• Počet súhlasu s pripomienkami k návrhu uznesenia: 2 

 

Návrh uznesenia č. 2/102 

Z pohľadu aktuálnych legislatívnych potrieb SRK naďalej zdôrazňuje požiadavku hľadať 

rovnováhu medzi akademickými právami a slobodami a efektívnym riadením vysokých škôl 

a ich súčastí. Ide o spoločnú úlohu akademickej obce s rezortnými partnermi, ktorú musíme 

prijať so zodpovednosťou a s ohľadom na naše národné potreby, ale aj na vývoj vo 

vysokoškolskom sektore vo svete. Meniaci sa trh práce, nové povolania, ktoré sa objavujú 

a ktoré ešte len vzniknú, ale aj potreba vychovávať „študenta 2030+“, ktorý bude ovládať 4K 

(kritické myslenie, komunikácia, kolaborácia a kreativita), či účasť v medzinárodných 

partnerstvách ako sú aliancie Európskych univerzít, v Európskom priestore vysokého školstva 

a Európskom výskumnom priestore, digitálny a zelený prechod sú vážnymi podnetmi pre 

nasledujúce roky. SRK preto opätovne vyzýva MŠVVaŠ SR, aby pripravilo taký návrh 

konkrétnych systémových zmien a to nielen legislatívnych, ale aj ekonomických, ktoré by riešili 

nielen kľúčové problémy slovenského vysokého školstva. SRK žiadala prípravu moderne a 

proeurópsky koncipovaného zákona o vysokých školách, ktorý zachová akademické slobody 

a práva a posilní autonómiu a akademickú samosprávu vysokých škôl. 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2  

• Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0 

• Počet súhlasu s návrhom uznesenia: 19 

• Počet súhlasu s pripomienkami k návrhu uznesenia: 0 

 

Návrh uznesenia č. 3/102 

SRK upozorňuje akademickú obec a širokú verejnosť na prebiehajúcu Konferenciu 

o budúcnosti Európy, do ktorej sa môžu zapojiť a aktívne prispieť do diskusie o výzvach a 

prioritách Európy. Hospodársky, kultúrny a demokratický rozvoj slovenskej spoločnosti, ktorej 

súčasťou je vysoké školstvo, veda, výskum a umenie, je možný v pevnom a bezpečnom politickom 

rámci, ktorým je členstvo SR v Európskej únii. Vysoké školy v SR sa preto hlásia k zodpovednej 

proeurópskej orientácii SR a podniknú kroky na zapojenie sa do Konferencie o budúcnosti 

Európy. 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 

• Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0 

• Počet súhlasu s návrhom uznesenia: 19 

• Počet súhlasu s pripomienkami k návrhu uznesenia: 0 

 



10 
 

SRK schválila v korešpondenčnom hlasovaní návrhy uznesení č. 1, č. 2 a č. 3 zo 102. 

zasadnutia SRK konaného kombinovane 24. augusta 2021. Schválené uznesenia sú 

zverejnené v prílohe č. 1. 

 

---Koniec vloženia ---- 

 

Na záver zasadnutia prezident SRK informoval o pripravovanej tlačovej besede s účasťou 

zástupcov vysokých škôl, hlavného hygienika SR a štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR, ktorá sa 

bude konať 30. augusta 2021. Poďakoval sa viceprezidentovi SRK a rektorovi Ekonomickej 

univerzity v Bratislave profesorovi Ferdinandovi Daňovi za možnosť konať zasadnutie na pôde 

univerzity a univerzitným zamestnancom za zabezpečenie prezenčnej a dištančnej formy.  

 

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

a miesto ďalšieho zasadnutia SRK budú oznámené ad hoc.  

V Bratislave 24. augusta 2021  

 

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

 

 

 

 

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

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

      prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

 

                

 

 

Overil: ........................................................             Overila:....................................................... 

               doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.       doc. Mária Heinzová, ArtD.                                     
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Príloha č. 1 

 

Uznesenia prijaté na 102. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie 

konanom kombinovane dňa 24. augusta 2021 

 

Uznesenie č. 1 

1. Vysoké školy sú autonómne inštitúcie, ktoré od začiatku pandémie spôsobenej ochorením 

Covid-19 preukazujú zodpovednosť a dodržiavajú všeobecné opatrenia na ochranu 

verejného zdravia. Vedenia vysokých škôl budú v spolupráci s regionálnymi úradmi 

verejného zdravotníctva stanovovať podmienky  pre plynulú výučbu a ďalšie tvorivé 

činnosti vykonávané na vysokých školách v podmienkach pandémie v akademickom roku 

2021/22. Dokážu totiž najobjektívnejšie posúdiť možnosti prezenčnej, dištančnej a 

kombinovanej výučby s ohľadom na stupeň, odbor a ďalšie špecifiká a na podmienky 

stanovené Covid automatom.  

 

2. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) podporuje zachovanie prezenčnej výučby 

v akademickom roku 2021/22 v maximálne možnej miere so zohľadnením aktuálnych 

podmienok na príslušnej vysokej škole a fakulte. Vedenia vysokých škôl budú akceptovať 

názor niektorých popredných epidemiológov, že je vhodné začať s výučbou na rôznych 

vysokých školách v tom istom meste v rôznych termínoch.  

 

3. S blížiacim sa otvorením nového akademického roka 2021/22 SRK apeluje na študentov 

a zamestnancov vysokých škôl,  ktorí doteraz nie sú zaočkovaní, ale ich zdravotný stav im 

to umožňuje, aby sa dali zaočkovať čím skôr. Takto bude možné realizovať prezenčnú 

výučbu na vysokých školách čo najdlhšie. V prípade záujmu o očkovanie môžu vysoké 

školy využiť aj kapacity rezortného očkovacieho tímu zabezpečeného Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. SRK žiada Úrad verejného zdravotníctva SR vydať 

usmernenie, ktoré by umožňovalo na vysokých školách kontrolu odporúčanú Covid 

automatom (protokol OTP). 

 

4. SRK odporúča Ministerstvu zdravotníctva SR zriadiť spoločne s vysokými školami, ktoré 

majú zdravotnícke a lekárske študijné odbory, antigénové mobilné odberové miesta 

(„MOM“) v ich areáloch. V súvislosti s platným Covid automatom SRK žiada Správu 

štátnych hmotných rezerv poskytnúť vysokým školám, ktoré majú vlastnú kapacitu na Ag 

testovanie, bezplatné testy. Študenti a zamestnanci vysokých škôl, ktoré nemajú potrebnú 

odbornú kapacitu a nemôžu využívať MOM inej vysokej školy, by mohli využívať 

testovanie v dohodnutých dňoch v okresných nemocniciach. SRK apeluje na vedenia 

vysokých škôl, aby aj v prípade testovania postupovali koordinovane.  

 

5. SRK víta poskytnutie finančnej kompenzácie z Ministerstva financií SR verejným vysokým 

školám na eliminovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie spôsobenej 

ochorením Covid-19 k máju 2021. Deklaráciu predstaviteľov ministerstva, že sú ochotní v 

prípade potreby opätovne otvoriť otázku dofinancovania verejných vysokých škôl, 

registruje. Zároveň SRK upozorňuje na problémy súvisiace s negatívnymi ekonomickými 

dopadmi v dôsledku pandémie aj na štátnych a súkromných vysokých školách, ktoré je 

potrebné riešiť. 

 

Uznesenie č. 2 

Z pohľadu aktuálnych legislatívnych potrieb SRK naďalej zdôrazňuje požiadavku hľadať 

rovnováhu medzi akademickými právami a slobodami a efektívnym riadením vysokých škôl 

a ich súčastí. Ide o spoločnú úlohu akademickej obce s rezortnými partnermi, ktorú musíme 

prijať so zodpovednosťou a s ohľadom na naše národné potreby, ale aj na vývoj vo 
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vysokoškolskom sektore vo svete. Meniaci sa trh práce, nové povolania, ktoré sa objavujú 

a ktoré ešte len vzniknú, ale aj potreba vychovávať „študenta 2030+“, ktorý bude ovládať 4K 

(kritické myslenie, komunikácia, kolaborácia a kreativita), či účasť v medzinárodných 

partnerstvách ako sú aliancie Európskych univerzít, v Európskom priestore vysokého školstva 

a Európskom výskumnom priestore, digitálny a zelený prechod sú vážnymi podnetmi pre 

nasledujúce roky. SRK preto opätovne vyzýva MŠVVaŠ SR, aby pripravilo taký návrh 

konkrétnych systémových zmien a to nielen legislatívnych, ale aj ekonomických, ktoré by 

riešili nielen kľúčové problémy slovenského vysokého školstva. SRK žiadala prípravu moderne 

a proeurópsky koncipovaného zákona o vysokých školách, ktorý zachová akademické slobody 

a práva a posilní autonómiu a akademickú samosprávu vysokých škôl. 

 

Uznesenie č. 3 

SRK upozorňuje akademickú obec a širokú verejnosť na prebiehajúcu Konferenciu 

o budúcnosti Európy, do ktorej sa môžu zapojiť a aktívne prispieť do diskusie o výzvach a 

prioritách Európy. Hospodársky, kultúrny a demokratický rozvoj slovenskej spoločnosti, ktorej 

súčasťou je vysoké školstvo, veda, výskum a umenie, je možný v pevnom a bezpečnom 

politickom rámci, ktorým je členstvo SR v Európskej únii. Vysoké školy v SR sa preto hlásia k 

zodpovednej proeurópskej orientácii SR a podniknú kroky na zapojenie sa do Konferencie 

o budúcnosti Európy. 

 

 

V Bratislave 24. augusta 2021  

 

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


