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Zápisnica zo 106. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 

konaného na Táloch dňa 13. septembra 2022  

 

Prítomní prezenčne: 

• prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

• doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA 

• prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 

• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

• doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• doc. Ing. Klaudia Halászová, 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. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

• prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

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

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

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

• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. 

• prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. 

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

• prof. MUDr. Peter Šimko, 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 

• doc. Mária Heinzová, ArtD. 

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

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

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

• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

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

 

Hostia 

• prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. 

• doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. 

• Dr. h. c. doc. Ing. Peter Lošonczi, PhD., MBA, MSc. 

• Ing. Pavel Ondek 

• doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. 

• doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

• Ing. Róbert Schréter, PhD. 
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• JUDr. Marek Šmid LLB. Hons 

• JUDr. Marcel Vysocký 

 

Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) sa konalo prezenčnou formou. 

Zasadnutie viedol prezident SRK Rudolf Kropil („prezident SRK“). Prezident SRK privítal na 

zasadnutí členov SRK a hostí.  

 

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 začiatku zasadnutia boli 

prítomní 23 členovia SRK. SRK bola uznášaniaschopná počas celého 106. 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 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. 12 kladných vyjadrení) okrem hlasovania podľa čl. 4 ods. 3. SRK 

sa na zasadnutiach štandardne uznáša aklamačne zdvihnutím ruky. O personálnych otázkach 

SRK hlasuje tajne. 

 

Prezident SRK informoval o zložení volebnej/mandátovej komisie, ktorá zabezpečuje priebeh 

volieb a overuje hlasovania v rámci rokovania. Predsedom komisie je rektor Vladimír 

Hiadlovský a členmi sú rektorka Jana Mojžišová a rektor Jozef Puttera. Všetci členovia komisie 

boli prítomní.  

 

Prezident SRK odporučil ako členov návrhovej komisie pre 106. zasadnutie SRK prítomných 

členov prezídia, ktorými boli rektori Rudolf Kropil, Ferdinand Daňo, Tomáš Lengyelfalusy a 

Libor Vozár. Ďalej navrhol v abecednom poradí rektorky a rektorov Klaudiu Halászovú, 

Bohunku Koklesovú, Stanislava Kmeťa a Mareka Števčeka. Členovia SRK nepredložili žiaden 

ďalší návrh a prezident SRK dal hlasovať o uvedených členoch návrhovej komisie. 

➢ Členovia návrhovej komisie pre 106. zasadnutie SRK boli schválení jednomyseľne. 

Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice zo 106. zasadnutia SRK v abecednom poradí 

rektorov Jána Čelka a Petra Šimka. Členovia SRK nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident 

SRK dal hlasovať o navrhovaných overovateľoch zápisnice. 

➢ Overovatelia zápisnice zo 106. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne. 

 

K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 

Prezident SRK predložil návrh programu 106. zasadnutia SRK:  

1) Otvorenie a schválenie návrhu programu 

2) Informácia o zápisniciach a plnení uznesení od 105. zasadnutia SRK (9. marca 2022, 

kombinovane) 

3) Správa prezídia SRK od 105. zasadnutia SRK (9. marca 2022, kombinovane) 
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4) Financovanie vysokého školstva v akademickom roku 2022/23, návrh spoločnej kampane 

„Investícia do budúcnosti“ 

5) Korekcie zo štrukturálnych fondov EÚ 

6) Implementácia poslednej novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov do praxe  

7) Procesy zabezpečovania kvality na vysokých školách 

8) Rozličné 

 

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

doplnenie programu. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu programu.  

➢ Návrh programu 106. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne. 

 

Schválený program 106. zasadnutia SRK 

1) Otvorenie a schválenie návrhu programu 

2) Informácia o zápisniciach a plnení uznesení od 105. zasadnutia SRK (9. marca 2022, 

kombinovane) 

3) Správa prezídia SRK od 105. zasadnutia SRK (9. marca 2022, kombinovane) 

4) Financovanie vysokého školstva v akademickom roku 2022/23, návrh spoločnej 

kampane „Investícia do budúcnosti“ 

5) Korekcie zo štrukturálnych fondov EÚ 

6) Implementácia poslednej novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov do praxe 

7) Procesy zabezpečovania kvality na vysokých školách 

8) Rozličné 

 

K bodu 2 – Informácia o zápisniciach a plnení uznesení od 105. zasadnutia SRK (9. marca 

2022, kombinovane 

Písomné dokumenty boli predložené členom SRK v súlade s rokovacím poriadkom. Zápisnice 

zo zasadnutí boli overené a schválené v súlade s rokovacím poriadkom. K predloženým 

dokumentom neboli vznesené pripomienky.  

 

K bodu 3 – Správa prezídia SRK od 105. zasadnutia SRK (9. marca 2022, kombinovane) 

Písomný dokument bol predložený členom SRK v súlade s rokovacím poriadkom. Členovia 

prezídia a ďalší členovia SRK doplnili informácie o vybraných aktivitách. K predloženému 

dokumentu neboli vznesené pripomienky.  

 

K bodu 4 – Financovanie vysokého školstva v akademickom roku 2022/23, návrh spoločnej 

kampane „Investícia do budúcnosti“ 

Prezident SRK uviedol bod a informoval o svojich aktivitách týkajúcich sa úradu vlády SR 

a ministerstiev školstva a financií. Do dnešného dňa sa však SRK nepodarilo vyrokovať 

navýšenie rozpočtu verejných vysokých škôl na pokrytie nárastu cien energií a ďalších 

nákladov spojených s infláciou. Konštatoval, že prerušenie štúdia na vysokých školách 

z dôvodu energetickej krízy je stále reálnejšie. Požiadal členov SRK, aby informovali o situácii 

na jednotlivých vysokých školách a o plánovaných krokoch na zabezpečenie ich chodu.  

 

V diskusii vystúpili: Marek Števček, Martin Putala, Rudolf Kropil, Oliver Moravčík, Stanislav 

Kmeť, Jana Mojžišová, Libor Vozár, Vladimír Hiadlovský, Pavel Ondek, Jozef Habánik, 

Róbert Schréter.  
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Rektor Marek Števček vylúčil, že by sa podarilo vyriešiť rast nákladov na energie výlučne 

šetrením. Prechod do online priestoru označil sa presun energetickej krízy na plecia študentov, 

čo môže zvýšiť sociálne napätie. Požaduje, aby štát  dofinancoval nárast vstupov. Podporil 

radikálne riešenie vzniknutej situácie a odporučil symbolický termín začiatku na deň študentov. 

Upozornil, že do uzatvorených zmlúv za energie už nebude možné zasiahnuť a bez štátnej 

pomoci nebude možné zabezpečiť riadny chod univerzity. 

 

Podľa rektora sú ďalším problémom meškajúce refundácie z MŠVVaŠ SR za projekt 

ACCORD, na ktorom spolupracujú Slovenská technická univerzita v Bratislave a Univerzita 

Komenského v Bratislave. Ak sa nepodarí realizácia projektu ACCORD, nie je možné 

očakávať ďalšie projekty tohto typu na Slovensku. Vlády v Poľsku a Maďarsku dofinancovali 

výpadky z takýchto typov projektov a obdobné kroky očakávajú obe univerzity od slovenskej 

vlády. Požiadal o podporu zo strany SRK a doplnenie požiadavky do uznesení zo zasadnutia. 

Prezident SRK súhlasil so začlenením požiadavky na dofinancovanie európskych, ako aj 

národných projektov do uznesení.  

 

Predseda Rady vysokých škôl SR („RVŠ SR“) Martin Putala informoval o diskusii, ktorá 

prebehla na zasadnutí reprezentácie. Vyzval rektorov, aby iniciovali kroky pre spoločné 

riešenie zvýšených nákladov vysokých škôl z dôvodu energetickej krízy. Upozornil, že rektor 

vysokej školy je zodpovedný za finančný chod svojej vysokej školy. Vyzval SRK na spoluprácu 

na marketingovom budovaní pozitívneho obrazu vysokých škôl. 

 

Rektor Oliver Moravčík upozornil, že vysoké školy sú dlhodobo v defenzíve a len reagujú na 

vzniknuté problémy. V súčasnej situácii je potrebné vystúpiť a žiadať navýšenie rozpočtu pre 

vysoké školy. Pri doterajšej úrovni financovania nebudú slovenské vysoké školy v top 500 

medzinárodných rebríčkov. Odporúčal hľadať iné modely financovania vysokých škôl ako 

napríklad v Nemecku. K legislatívnemu prostrediu uviedol, že posledná novela ponechala 

rektorovi len trestnoprávnu zodpovednosť. Konštatoval komplikácie pri zostavovaní správnej 

rady. 

 

Rektor Stanislav Kmeť uviedol, že vysoké školy sa ocitli na hrane. Celospoločenskú situáciu 

označil za zlú, od rektorov sa očakávajú radikálne kroky. Podporil návrh spustiť spoločnú 

kampaň na podporu vysokých škôl 17. novembra.  

 

Rektorka Jana Mojžišová podporila návrhy na spoločné kroky na dofinancovanie vysokých škôl 

a dôrazne odmietla prechod do online výučby. Trvala na tom, aby vysoké školy poskytovali za 

všetkých okolností kvalitnú výučbu. 

 

Prezident SRK podporil návrh na spoluprácu na zvrátenie zlej finančnej situácie, radikálne 

kroky označil za poslednú možnosť. Žiadal jednotný postup SRK, aby niektorá skupina 

neodskočila a nezačala spochybňovať tieto kroky. Upozornil na už schválené zvýšenie tarifných 

platov o 3 % od 1. 7. 2022 pre zamestnancov verejných vysokých škôl. Financie na pokrytie 

navýšenia zatiaľ neboli prevedené na školy. Zároveň od 1. 1. 2023 bola dohodnutá valorizácia 

o 10 %. Štát musí valorizáciu zohľadniť a musí navýšiť prostriedky pre školy, návrh 

budúcoročného rozpočtu s tým neráta.   

Viceprezident SRK Libor Vozár zdôraznil potrebu jednoty v súčasnej situácii. SRK musí klásť 

dôraz na budúcoročný rozpočet, dôležité sú náklady na rastúce energie a mzdové prostriedky. 
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Budúcoročný pokles by už niektoré vysoké školy nezvládli. Samozrejmosťou pre vysoké školy 

musia byť aj opatrenia zamerané na šetrenie energií, ale tie nárast nepokryjú. Prechod na online 

vzdelávanie prinesie so sebou riziká. Avšak vysokoškolské internáty nebudú môcť byť 

zatvorené, pretože sú samofinancované a všetky zvyšovali poplatky.  

Rektor Vladimír Hiadlovský konštatoval, že vysoké školy na Slovensku už tretí rok po sebe nie 

sú schopné realizovať žiadne rozvojové plány. Ďalší pokles financovania ohrozí prežitie 

viacerých vysokých škôl. Vyzval všetkých členov SRK k zjednoteniu. SRK má požadovať 

dofinancovanie z dôvodu rastu cien v roku 2022 a nárast na rok 2023. 

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku („OZPŠaV“) Pavel 

Ondek informoval o aktuálnych údajoch nárastu cien energií na verejných vysokých školách, 

ktorý dosiahol 17,5 mil. eur za rok 2022. Z tohto dôvodu informoval predsedu vlády SR 

a ministra financií o potrebe dofinancovania v regionálnom a vysokom školstve. Prostriedky už 

mali byť prevedené na ministerstvo školstva. Informoval o podpise kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa, ktorá bude platná do 31. 8. 2024. Podľa zmluvy budú platy učiteľov navýšené 

o 10 % k 1. 1. 2023 a k 1. 9. 2023 o ďalších 12 %. Od 1. 1. 2023 sa tarifné platy zamestnancov 

vo verejnej správe (teda aj nepedagogických zamestnancov v školstve) zvýšia o 7 % a od  

1. 9. 2023 o ďalších 10 %. Toto navýšenie bolo vyrokované až po štrajku organizovanom  

odbormi 5. 6. 2022. Dodal, že ak nebude schválený štátny rozpočet na rok 2023, nový rok sa 

začne v rozpočtovom provizóriu 1/12 a valorizácia nebude realizovaná.  

 

Rektor Jozef Habánik sa zaujímal o garanciu vyplatenia schválenej jednorazovej odmeny 

v roku 2022. Predseda OZPŠaV reagoval, že všetci zamestnanci verejnej správy a teda aj 

školstva dostanú v roku 2022 jednorazovú odmenu v sume 500 eur v hrubom. Ministerstvo 

financií SR („MF SR“) žiada rezorty vyplatiť odmeny dopredu a sľubuje ich refundáciu. 

MŠVVaŠ SR žiada subjekty, aby zaslali skutočné stavy zamestnancov, ktorým boli odmeny 

vyplatené a až na ich základe a po obdržaní všetkých údajov, vyplatí refundácie.  

 

Predseda Klubu kvestorov Róbert Schréter informoval o rozhovore s generálnou riaditeľkou 

Sekcie rozpočtu MŠVVaŠ SR, ktorá potvrdila transfer z MF SR. Žiada však od všetkých 

subjektov údaje. Kým to školy neurobia, ministerstvo nepošle dodatky k zmluve. Sekcia 

rozpočtu si mala k 31. 7. 2022 vyžiadať od vysokých škôl informáciu o náraste energii. 

Upozornil, že porovnávanie energií s rokom 2021 je chybné, keďže vysoké školy vtedy 

fungovali v online režime kvôli pandémii. 

 

Rektor Marek Števček označil spôsob transferu financií na jednorazové odmeny za nevhodný. 

Univerzita bude vyplácať odmeny až po ich obdržaní, v opačnom prípade by bol ohrozený cash-

flow. 

 

Rektor Oliver Moravčík doplnil, že aktuálne MŠVVaŠ SR dlhuje univerzite refundácie v rámci 

projektu ACCORD v rozsahu od 2 do 2,5 mil. eur. Zatiaľ najdlhšie čakali na refundáciu 420 

dní, pričom podľa zmluvy má ministerstvo refundovať prostriedky do 60 dní.  

 

Prezident SRK sumarizoval doterajšiu diskusiu. Požiadal návrhovú komisiu, aby pripravila 

návrh vyhlásenia, ktoré by bolo schválené na zasadnutí. Návrh uznesení bude dopracovaný po 

zasadnutí a schvaľovaný per rollam. Oznámil členom SRK, že prezídium SRK pripravuje 

kampaň zameranú na širokú verejnosť, ktorá má dlhodobo upozorňovať na dôležitosť vysokých 
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škôl pre spoločnosť. Kampaň by mala byť pripravená do 17. novembra 2022, zatiaľ sa pracuje 

na jej obsahovej stránke. 

 

K bodu 5 - Korekcie zo štrukturálnych fondov EÚ 

Prezident SRK uviedol bod. SRK upozorňuje na problémy korekcií od roku 2014, aktuálne 

predpokladáme ich rozsah vo výške viac ako 40 mil. eur. K bodu požiadal o vystúpenie 

predsedu Klubu kvestorov Róberta Schrétera a partnera z advokátskej kancelárie Grand Oak 

Mareka Šmida.  

 

Advokát Marek Šmid uviedol širšiu genézu ukladania korekcií a informáciu o aktivitách, ktoré 

vysoké školy a ich právni zástupcovia podnikajú. Obaja upozornili na nepriame pokusy 

o uznanie pochybení Úradom pre verejné obstarávanie („ÚVO“), ktorý spisuje právne 

nenapadnuteľné protokoly a následné vyrubovanie korekcií. Ministerstvo investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie SR („MIRRI SR“) novelizovalo legislatívu, aby do 

budúcnosti zabránilo korekciám implementáciou ex ante kontrol. Zatiaľ však nebola vyriešená 

problematika uložených korekcií. Odporúčajú preto vyvolať rokovanie SRK, MŠVVaŠ SR 

a MIRRI SR a riešiť uložené korekcie.  

 

Prezident SRK upozornil, že ani MŠVVaŠ SR aktuálne nevie, ako má riešiť problém korekcií 

uložených vysokým školám. Následne otvoril diskusiu. 

 

V diskusii vystúpili: Marek Števček, Rudolf Kropil, Marek Šmid a Róbert Schréter. 

 

Rektor Marek Števček upozornil na nové ex ante kontroly, ktoré nie sú pre žiadateľov výhodné. 

ÚVO na základe kontroly ukladá žiadateľom malé pokuty, ale po ich uznaní a úhrade vyrubuje 

MŠVVaŠ SR korekcie v rozsahu 5 – 25 % projektu. Ide o spojený proces, ktorý môže byť napr. 

pri projektoch ako ACCORD likvidačný. Upozornil aj na smernicu o osobitnej premlčacej 

lehote.   

 

Prezident SRK doplnil, že SRK na podnet predchádzajúcej predsedníčky Klubu kvestorov 

opätovne žiadala príslušné orgány o riešenie situácie a v spolupráci s advokátskou kanceláriou 

Grand Oak.  

 

Advokát Marek Šmid doplnil, že celý proces kontrol a ukladania korekcií je zložitý. 

Zainteresované sú na ňom viaceré inštitúcie, ktoré vydávajú rozhodnutia a to Najvyšší 

kontrolný úrad („NKÚ“), audit Úradu vlády SR a ÚVO. Predseda Klubu kvestorov doplnil, že 

je v spoločnom záujme, aby vysoké školy uspeli v súdnych sporoch. Klub podporuje spoločný 

postup, aby žiadna vysoká škola nemusela platiť korekcie.  

 

Prezident SRK sa poďakoval za predložené informácie. Následne vyhlásil prestávku. 

 

Na začiatku druhej časti rokovania prezident SRK predložil návrh vyjadrenia, ktoré 

vypracovala návrhová komisia pre 106. zasadnutie SRK k finančnej situácii vysokých škôl 

v nasledujúcom znení: 

 

Vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie  

„Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“ 
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Vysoké školy plnia celé spektrum poslaní a úloh. Vysokoškolský sektor je rozhodujúci pre 

hospodársky rozvoj a kľúčový pre budovanie znalostnej spoločnosti. Neexistuje ekonomická 

oblasť, v ktorej by vysoké školy prostredníctvom výskumu a vývoja nemali významnú úlohu. 

Vysokoškolské vzdelávanie slúži tak pre verejné, ako aj súkromné účely. Podporuje spoločnosť, 

ktorá je prosperujúcejšia, bohatšia a vitálnejšia.  

 

Vysoké školy sú na pokraji kolapsu. V ostatných rokoch už nie je možné hovoriť o ich rozvoji, 

no dnes, ani o ich dôstojnom prežití, či prežití vôbec. Vzhľadom na predchádzajúce škrty v 

rozpočte verejných vysokých škôl v rokoch 2021, 2022 a plánovaný pokles v roku 2023 v úhrne 

o 72 mil. eur nie je možné zabezpečiť základný chod verejných vysokých škôl.  

 

Dôrazne preto vyzývame vládu SR, aby  

1. sektoru vysokých škôl kompenzovala výpadky spôsobené bezprecedentnou energetickou 

krízou. 

2. zvrátila negatívny vývoj financovania vysokých škôl. Žiadame, aby sa financovanie 

dostalo minimálne na úroveň roka 2020. 

3. dofinancovala výpadky v národných a európskych projektoch tak, ako v okolitých 

krajinách. 

 

Ak nedôjde k naplneniu týchto požiadaviek, vysoké školy od 17. novembra zatvoria svoje brány 

a prestanú plniť svoje poslanie. 

 

Pripomienky k návrhu predložili: rektor Ján Čelko žiadal doplniť 17. novembra 2022. 

Viceprezident SRK Libor Vozár, CSc. navrhol vymeniť body 1. a 2. Obidve pripomienky boli 

akceptované.  

 

Rektor Juraj Stern upozornil, že vysoké školy zrejme z právneho hľadiska nemôžu prestať plniť 

svoje povinnosti. Žiadal, aby aj verejné vysoké školy boli do budúcnosti solidárne so 

súkromnými vysokými školami.  

 

Viceprezident SRK Tomáš Lengyelfalusy odporučil prítomným rektorom súkromných 

vysokých škôl, aby podporili návrh vyhlásenia bez podmienok z dôvodu závažnosti situácie. 

Vyzval k jednotnému postupu v SRK.  

 

Predsedníčka Klubu dekanov vysokých škôl SR Jarmila Kmeťová navrhla doplniť, že 

vyhlásenie podporujú ďalšie partnerské organizácie. Prezident SRK privítal návrh, ale 

vzhľadom na potrebu prerokovania takej podpory najprv v príslušných grémiách partnerov 

navrhol, aby sa jednotlivé organizácie pridali dodatočne. Predbežný záujem podporiť 

vyhlásenie deklarovali prítomní predstavitelia Klubu dekanov, RVŠ SR a OZPŠaV.  

 

Rektor Jozef Puttera deklaroval osobnú podporu vyhláseniu, ale tiež upozornil na špecifiká 

rezortných vysokých škôl.  

 

 Prezident SRK predložil upravený návrh vyhlásenia na schválenie a dal o ňom hlasovať.  

➢ Návrh Vyhlásenia SRK „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na Slovensku!“ bol 

schválený jednomyseľne. 
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Rektorka Katarína Slobodová - Nováková vyzvala všetkých členov SRK, aby zdieľali 

vyhlásenie a komunikovali o ňom s členmi svojej akademickej obce. Prezident SRK podporil 

tento návrh.  

 

K bodu 6 – Implementácia poslednej novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe  

Prezident SRK vyzval zástupcov MŠVVaŠ SR, aby informovali o aktuálnych procesoch 

implementácie poslednej novely. Riaditeľ odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a 

vysokých škôl Martin Kanovský uviedol, že prebieha proces kreovania nových správnych rád. 

Formulár a termíny zverejnené na webe ministerstva sa týkajú nominácií ministra. Proces 

označil za hladký a predpokladá jeho ukončenie v zákonnej lehote. Riaditeľ odboru 

vysokoškolského vzdelávania Marcel Vysocký doplnil, že sú niektoré vysoké školy, ktoré 

nepredložili na registráciu svoje štatúty. Prezident SRK následne otvoril diskusiu.  

 

V diskusii vystúpili: Marek Števček, Rudolf Kropil, Jozef Habánik, Libor Vozár, Jana 

Mojžišová, Vladimír Hiadlovský, Juraj Stern a Ján Čelko. 

 

Rektor Marek Števček upozornil na možnosť rôznej interpretácie ustanovení novely 

vysokoškolského zákona v nadväznosti na kreovanie správnych rád a osobitne nominantov 

študentskej časti. Predmetné ustanovenie interpretuje tak, že títo nominanti musia spĺňať 

rovnaké kritériá ako ostatní členovia správnej rady. Podobne vníma predmetné ustanovenie aj 

prezident SRK.  

 

Rektor Jozef Habánik po konzultácii s právnikmi interpretuje predmetné ustanovenie, tak že 

títo nominanti môžu spĺňať rovnaké kritéria. Rovnaký názor má aj riaditeľ Martin Kanovský. 

Keďže ide o kľúčovú otázku, požiadal Sekciu legislatívno-právnu MŠVVaŠ SR o vyjadrenie. 

Tá sa prikláňa k výkladu rektora Jozefa Habánika. V prípade záujmu zo strany SRK je 

pripravený požiadať sekciu o usmernenie. 

 

Rektor Jozef Habánik sa zaujímal o postup, ak zvolený/vybraný kandidát nespĺňa zákonne 

podmienky. Podľa riaditeľa Martina Kanovského je potrebné postupovať obdobne ako 

v prípade vedeckej rady.  

 

Viceprezident SRK Libor Vozár upozornil na potrebu právnej istoty, že nový minister školstva 

vymenuje návrhy predložené jeho predchodcom.  

 

Rektor Marek Števček upozornil, že MŠVVaŠ SR nie je kompetentné vykladať zákony, keďže 

zákonodarnú moc má Národná rada SR a právny výklad prislúcha súdom. Riaditeľ Martin 

Kanovský korigoval predchádzajúce vyjadrenie a uviedol že MŠVVaŠ SR je pripravené vydať 

metodické usmernenie, ak o to SRK požiada. Prezident SRK otvorí rokovanie o tejto možnosti 

na SRK.  

 

Rektorka Jana Mojžišová odporučila jednotný postup na vysokých školách.  

 

Rektor Vladimír Hiadlovský poznamenal, že právne ustanovenia k novým správnym radám 

vyvolávajú veľa otázok. Z časového hľadiska nemusia vysoké školy stihnúť kreovanie rád. 

Riaditeľ Martin Kanovský upozornil, že vysoké školy a ministerstvo musia rešpektovať zákon, 

podrobnosti kreovania správnej rady zákon nerieši, ale v praxi bude vytvorený tlak na školu, 

aby termíny stihla.  
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Riaditeľ Martin Kanovský potvrdil na otázku rektora Jána Čelka, že správna rada môže 

fungovať, aj keď nemá všetkých členov, ale je uznášaniaschopná.  

 

K bodu 7 – Procesy zabezpečovania kvality na vysokých školách 

Prezident SRK požiadal predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školy („SAAVŠ“) Roberta Redhammera, aby informoval o situácii v oblasti zabezpečovania 

kvality. Všetky slovenské vysoké školy deklarovali k 1. septembru 2022 prechod na nové 

akreditačné štandardy. Zaviedli svoje vnútorné kontrolné mechanizmy na zabezpečovanie 

kvality vzdelávacieho procesu a preverili všetky svoje študijné programy. Výsledkom toho je 

úprava väčšiny študijných programov a takmer 2500 zrušených, čo predstavuje asi 40 %. Za 

SAAVŠ bude o tom informovať na tlačovej konferencii. Agentúra chce tiež upraviť metodiku 

pre vyhodnocovanie štandardov. Do konca roka 2022 musia všetky vysoké školy spracovať 

sebahodnotiace správy. Následne SAAVŠ preverí vnútorné systémy vysokých škôl a tiež ich 

študijné programy. Predseda Robert Redhammer požiadal, aby vysoké školy zverejnili na 

svojich webových sídlach kompletné opisy študijných programov. Agentúra pristúpi v blízkej 

dobe k preškoľovaniu posudzovateľov. Predseda deklaroval pripravenosť participovať na 

osobitnom stretnutí k problematike procesov zabezpečovania kvality, ak bude zo strany SRK 

záujem. Doplnil, že v diskusii na európskej úrovni sa intenzívne hovorí o potrebe začleniť 

výchovu k demokracii do kurikula aj na vysokých školách. Odporučil vysokým školám, aby sa 

pridali.  

 

Prezident SRK sa poďakoval za informácie a potvrdil záujem o spoluprácu s SAAVŠ. Vyzval 

členov SRK, aby zvážili zaslanie nominácií na člena odvolacej komisie SAAVŠ a náhradníka 

na MŠVVaŠ SR do 16. septembra 2022. 

 

K bodu 8 - Rozličné  

Generálna sekretárka Mária Čikešová informovala o otvorených nomináciách a termínoch. 

 

Prezident SRK informoval o postupe pri príprave návrhu uznesení návrhovou komisiou, ktoré 

budú potom zaslané členom SRK na hlasovanie per rollam. 

 

 

---Vložené 29. septembra 2022 --- 

 

Počty platné pre hlasovanie: 

Počet všetkých členov SRK: 31 

Počet členov SRK prítomných na 106. zasadnutí SRK: 23 

Minimálny požadovaný počet členov pre splnenie podmienky uznášaniaschopnosti: 16 

Minimálny požadovaný počet členov pre kladný výsledok hlasovania: 12 platných kladných 

vyjadrení  

 

Záznam o hlasovaní: 

Z 23 členov SRK prítomných na zasadnutí sa v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo: 

• Počet zaslaných vyjadrení: 19 

• Počet platných zaslaných vyjadrení: 19 

• Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0 

• Nevyjadrili sa: 4 
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Uznesenie č. 1 

SRK berie na vedomie zápisnicu zo 105. zasadnutia SRK (9. 3. 20222, kombinovane) a z 

mimoriadneho zasadnutia SRK (11. 3. 2022, dištančne) a informáciu o plnení uznesení. 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1/106  

o Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0 

o Počet zdržaní sa hlasovania: 0 

o Počet súhlasu s návrhom uznesenia: 19 

 

Uznesenie č. 2 

SRK berie na vedomie správu prezídia SRK od 105. zasadnutia SRK (9. 3. 2022, kombinovane). 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2/106  

o Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0 

o Počet zdržaní sa hlasovania: 0 

o Počet súhlasu s návrhom uznesenia: 19 

 

Uznesenie č. 3 

SRK považuje súčasný stav financovania vysokého školstva za nedostatočný a ohrozujúci ich 

základný chod. Konštatuje pokračujúci rast vstupov potrebných na zabezpečenie prevádzky 

vysokých škôl.  

 

SRK žiada vládu SR, aby zvrátila negatívny vývoj financovania vysokých škôl a aby 

kompenzovala vysokým školám výpadky spôsobené bezprecedentnou energetickou krízou. 

Očakáva systémové kroky, pretože riešenie nie je len na strane vysokých škôl. 

 

SRK taktiež žiada vládu SR o dofinancovanie výpadku vo financovaní národných a európskych 

projektov, ktorým v opačnom prípade hrozí zastavenie ich realizácie.  

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3/106  

o Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0 

o Počet zdržaní sa hlasovania: 1 

o Počet súhlasu s návrhom uznesenia: 18 

 

Uznesenie č. 4 

SRK považuje doterajšie riešenie proti ukladaným korekciám týkajúcich sa finančných 

prostriedkov získaných vysokými školami ako prijímateľmi z fondov Európskej únie, za 

systémovo nedostatočné.  

 

SRK žiada MŠVVaŠ SR a MIRRI SR, aby spoločne so zástupcami vysokých škôl a ďalších 

inštitúcií, ktorých sa problematika korekcií dotýka, vyriešili už uložené korekcie tak, aby nebol 

ohrozený chod vysokých škôl. 

  

SRK žiada všetky zainteresované inštitúcie, aby hľadali optimálny model pre realizáciu 

projektov EŠIF v novom programovacom období pre vedu a výskum a ten zaviedli do praxe.  

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 4/106  

o Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0 

o Počet zdržaní sa hlasovania: 1 

o Počet súhlasu s návrhom uznesenia: 18 
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Uznesenie č. 5 

SRK upozorňuje MŠVVaŠ SR na komplikácie spojené s interpretáciou novelizovaných 

ustanovení týkajúcich sa správnych rád a nejednoznačnosť ich výkladu, ktorá sa odráža v ich 

implementácii. 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 5/106  

o Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0 

o Počet zdržaní sa hlasovania: 1 

o Počet súhlasu s návrhom uznesenia: 18 

 

Uznesenie č. 6 

SRK berie na vedomie informáciu predsedu výkonnej rady SAAVŠ, že k 1. septembru 2022 

všetky slovenské vysoké školy deklarovali zosúladenie študijných programov, habilitačných 

konaní a inauguračných konaní so štandardmi SAAVŠ. Zaviedli svoje vnútorné kontrolné 

mechanizmy na zabezpečovanie kvality vzdelávacieho procesu a preverili všetky svoje študijné 

programy. 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 6/106  

o Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0 

o Počet zdržaní sa hlasovania: 0 

o Počet súhlasu s návrhom uznesenia: 19 

 

Záver: 

SRK schválila v korešpondenčnom hlasovaní všetky predložené návrhy uznesení č. 1 - 6 

zo 106. zasadnutia SRK konaného 13. septembra 2022 na Táloch. 

---Koniec vloženia ---- 

Schválené uznesenia sú v prílohe č. 1 zápisnice. Záznam o hlasovaní v prílohe č. 2 

 

Prezident SRK sa poďakoval rektorovi Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimírovi 

Hiadlovskému za zorganizovanie zasadnutia. Prítomným sa poďakoval za účasť a ukončil 

rokovanie. Termín a miesto ďalšieho zasadnutia SRK budú oznámené ad hoc.  

Na Táloch 13. septembra 2022  

 

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

 

 

 

 

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

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

      prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

 

                

 

 

 

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

                  prof. Ing. Ján Čelko, CSc.                         Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  
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Príloha č. 1 

Uznesenia zo 106. zasadnutia SRK 

konaného 13. septembra 2022 na Táloch 

Uznesenie č. 1 

SRK berie na vedomie zápisnicu zo 105. zasadnutia SRK (9. 3. 20222, kombinovane) a z 

mimoriadneho zasadnutia SRK (11. 3. 2022, dištančne) a informáciu o plnení uznesení. 

 

Uznesenie č. 2 

SRK berie na vedomie správu prezídia SRK od 105. zasadnutia SRK (9. 3. 2022, 

kombinovane). 

 

Uznesenie č. 3 

SRK považuje súčasný stav financovania vysokého školstva za nedostatočný a ohrozujúci ich 

základný chod. Konštatuje pokračujúci rast vstupov potrebných na zabezpečenie prevádzky 

vysokých škôl.  

 

SRK žiada vládu SR, aby zvrátila negatívny vývoj financovania vysokých škôl a aby 

kompenzovala vysokým školám výpadky spôsobené bezprecedentnou energetickou krízou. 

Očakáva systémové kroky, pretože riešenie nie je len na strane vysokých škôl. 

 

SRK taktiež žiada vládu SR o dofinancovanie výpadku vo financovaní národných a 

európskych projektov, ktorým v opačnom prípade hrozí zastavenie ich realizácie. 

 

Uznesenie č. 4 

SRK považuje doterajšie riešenie proti ukladaným korekciám týkajúcich sa finančných 

prostriedkov získaných vysokými školami ako prijímateľmi z fondov Európskej únie, za 

systémovo nedostatočné.  

 

SRK žiada MŠVVaŠ SR a MIRRI SR, aby spoločne so zástupcami vysokých škôl a ďalších 

inštitúcií, ktorých sa problematika korekcií dotýka, vyriešili už uložené korekcie tak, aby 

nebol ohrozený chod vysokých škôl. 

  

SRK žiada všetky zainteresované inštitúcie, aby hľadali optimálny model pre realizáciu 

projektov EŠIF v novom programovacom období pre vedu a výskum a ten zaviedli do praxe.  

 

Uznesenie č. 5 

SRK upozorňuje MŠVVaŠ SR na komplikácie spojené s interpretáciou novelizovaných 

ustanovení týkajúcich sa správnych rád a nejednoznačnosť ich výkladu, ktorá sa odráža v 

ich implementácii.  

 

Uznesenie č. 6 

SRK berie na vedomie informáciu predsedu výkonnej rady SAAVŠ, že k 1. septembru 2022 

všetky slovenské vysoké školy deklarovali zosúladenie študijných programov, habilitačných 

konaní a inauguračných konaní so štandardmi SAAVŠ. Zaviedli svoje vnútorné kontrolné 

mechanizmy na zabezpečovanie kvality vzdelávacieho procesu a preverili všetky svoje 

študijné programy. 

 

Schválené per rollam  

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


