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Zápisnica zo 107. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 

konaného v Bratislave dňa 20. októbra 2022  

 

Prítomní prezenčne: 

1. prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

2. doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA 

3. prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

4. doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

5. doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

6. doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

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

8. doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 

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

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

11. prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. 

12. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

13. prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

14. prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

 

Prítomní dištančne: 

• prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 

• doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

• doc. Mária Heinzová, ArtD. 

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

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

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

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

• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

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

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

 

Neprítomní: 

• doc. Samuel Abrahám, PhD.  

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

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

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

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

• prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. 

 

Hostia 

• doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

• doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

• Mgr. Ján Horecký 

• prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. 

• doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. 

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

• Mgr. Jana Lysáková 
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• doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.  

• Ing. Pavel Ondek 

• prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. (VTC) 

• doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

• Mgr. Jana Šmelková, PhD. 

• Bc. Filip Šuran (VTC) 

• Mgr. art. Tomáš Kostelník  

• JUDr. Marcel Vysocký, PhD. 

 

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

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

zasadnutí členov SRK a hostí. Osobitne ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána 

Horeckého („minister školstva“) a stručne informoval o predchádzajúcich stretnutiach 

s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom a ministrom školstva.  

 

Prezident SRK sa poďakoval rektorovi Marekovi Števčekovi a tímu Univerzity Komenského 

v Bratislave za organizačné zabezpečenie rokovania. Rektor Marek Števček privítal prítomných 

na pôde univerzity.  

 

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 24 členovia SRK a to 14 prezenčne a 10 dištančne. SRK bola uznášaniaschopná počas 

celého 107. 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. 13 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 odporučil ako členov návrhovej komisie pre 107. zasadnutie SRK prítomných 

členov prezídia, ktorými boli rektori Rudolf Kropil, Ferdinand Daňo, a Libor Vozár. Ďalej 

navrhol v abecednom poradí rektorku a rektorov Vladimíra Hiadlovského, Bohunku Koklesovú 

a Mareka Števčeka. Členovia SRK nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident SRK dal 

hlasovať o uvedených členoch návrhovej komisie. 

➢ Členovia návrhovej komisie pre 107. zasadnutie SRK boli schválení jednomyseľne. 

Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice zo 107. zasadnutia SRK v abecednom poradí 

rektorov Jozefa Habánika a Michala Murina. Členovia SRK nepredložili žiaden ďalší návrh 

a prezident SRK dal hlasovať o navrhovaných overovateľoch zápisnice. 

➢ Overovatelia zápisnice zo 107. zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne. 
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K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 

Prezident SRK predložil návrh programu 107. zasadnutia SRK:  

1. Otvorenie a schválenie návrhu programu 

2. Financovanie vysokého školstva v akademickom roku 2022/2023 

3. 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 107. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne. 

 

Schválený program 107. zasadnutia SRK 

1) Otvorenie a schválenie návrhu programu 

2) Financovanie vysokého školstva v akademickom roku 2022/2023 

3) Rozličné 

 

K bodu 2 – Financovanie vysokého školstva v akademickom roku 2022/2023 

Prezident SRK odovzdal slovo ministrovi školstva Jánovi Horeckému, ktorý informoval 

o návrhu rozpočtu pre verejnú správu na rok 2023 schválenom na vláde SR 14. októbra 2022. 

Uviedol, že včera podpísal dodatky k zmluvám pre vysoké školy na krytie nákladov na rast 

energií v roku 2022 ako aj bankové príkazy.  Ďalej informoval o súhlase Európskej komisie 

o použití finančných prostriedkov z nezrealizovaných projektov EŠIF. Ohlásil, že v rámci 

projektu ACCORD sú na ministerstve k dispozícii prostriedky vo výške 110 mil. eur, ktoré budú 

refundované Univerzite Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave. Vysoké školy majú teraz požiadať ministerstvo o nenávratné finančné prostriedky. 

V kontexte návrhu rozpočtu pre verejnú správu a kapitoly pre vysoké školy uviedol, že 

nesúhlasí s predpisovaním znižovania počtu vysokoškolských zamestnancov na rok 2023 o viac 

ako 2 tis. osôb. Avšak tento údaj nebude v metodike rozpisu dotácie na verejné vysoké školy 

priamou premennou. Samotnú metodiku označil za neprehľadnú, ktorá nerieši aktuálne potreby 

vysokých škôl. Preto bude ministerstvo pripravovať nový model financovania vysokých škôl. 

Minister školstva potvrdil, že vysoké školy a veda a výskum sú pre vládu SR prioritou. Vyzval 

vysoké školy k spolupráci. V kontexte Plánu obnovy a odolnosti majú byť k dispozícii 

prostriedky na štipendiá a na podporu internacionalizácie v Komponente 10. Ďalšie prostriedky 

majú vysoké školy k dispozícii v EŠIF, ich výška sa líši podľa regiónov.  

Prezident SRK Rudolf Kropil reagoval na vyjadrenia ministra školstva. Informoval 

o dôvodoch, ktoré viedli SRK k prijatiu vyhlásenia 13. septembra 2022. Situáciu vo vysokom 

školstve označil za kritickú. Na doterajších stretnutiach s predstaviteľmi vlády boli vysokým 

školám prisľúbené finančné prostriedky. Avšak do dnešného dňa nie sú na účtoch vysokých 

škôl. Rektori si vážia, že v návrhu rozpočtu na rok 2023 sa ráta s finančným krytím valorizácie, 

avšak štátny rozpočet zatiaľ nebol schválený. Požiadavka rektorov, aby bol rozpočet vysokých 

škôl v roku 2023 na úrovni roka 2020 bez valorizácie a inflácie, nie je radikálna. Ohľadne 

nákladov na rast energií sa poďakoval za novú informáciu. Avšak vysoké školy nepoznajú 

metodiku a ani výšku financií na jednotlivé vysoké školy. Zaujímal sa, či budú nárasty kryté 

každej vysokej škole v plnej výške. Ďalej sa pýtal na finančné krytie nákladov ďalších 

národných a európskych projektov.  

Rektor Marek Števček zdôraznil, že Univerzita Komenského v Bratislave potrebuje aktuálne 

14 mil. eur na úhradu faktúr v projekte ACCORD. Sám upozorňuje ministerstvo už dva roky 

o potrebe preplatenia žiadostí o platbu. Univerzita však čaká na preplatenie faktúr aj rok. Pri 

chýbajúcom cash flow, nemá univerzita možnosť platiť za objednané a vykonané tovary 
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a služby. V prípade odchodu zhotoviteľa zo stavby hrozí nesplnenie merateľných ukazovateľov 

a následne vyrubenie korekcií.  

Minister školstva Ján Horecký reagoval, že v návrhu rozpočtu na rok 2023 je k dispozícii 27 

mil. eur, ktoré nie sú viazané a budú cez metodiku pridelené vysokým školám na chod okrem  

1 mil., ktorý ostane na rozvojové projekty. Metodiku prerozdeľovania nárastu na energie pred 

podpisom neprehodnocoval, aby proces nezdržal. Ak vysokým školám budú chýbať finančné 

prostriedky na energie do konca roka 2022, je pripravený prehodnotiť výšku a hľadať ďalšie 

financie. Informácia o zdržaní platieb v EŠIF je pre neho nová, situáciu môže nechať 

preskúmať. Chce pokračovať v zmenách financovania v súlade s Plánom obnovy a odolnosti 

SR, ktoré označil za nástroje zvyšovania kvality. Očakáva, že univerzity zašlú žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok, aby im mohli byť zaslané refundácie.  

 

V ďalšej diskusii vystúpili: Libor Vozár, Rudolf Kropil, Ján Horecký, Marek Števček, Martin 

Kanovský, Pavel Ondek, René Bílik, Miroslav Habán, Pavol Sovák, Jozef Habánik, Jarmila 

Kmeťová, Martin Putala 

Viceprezident SRK Libor Vozár upozornil, že plánované prepustenie 2 tisícok zamestnancov 

predstavuje viac ako 10 % všetkých vysokoškolských zamestnancov. Skutočnosť, že je údaj 

súčasťou zákona o štátnom rozpočte poukazuje na vážne dôsledky, ktoré hrozia v budúcnosti. 

Súčasnú metodiku označil za transparentný nástroj rozdeľovania finančných prostriedkov, 

ktorý je založených na výkonnostných vstupoch. Výkonnostné zmluvy neboli zatiaľ 

predstavené a preto je voči nim akademická obec nedôverčivá. Prezident SRK uviedol, že 

rektori berú na vedomie informáciu o podpise dodatkov a čakajú na prevod prostriedkov.  

Minister školstva Ján Horecký vyzval rektorov k väčšej dôvere. Skutočnosť, že Ministerstvo 

financií SR („MF SR“) predpisuje počet zamestnancov vysokým školám, hoci to nerobí pri 

iných typoch škôl, považuje za nevhodné a je pripravený rozporovať tento parameter.  

Riaditeľ Martin Kanovský na podnet rektora Mareka Števčeka ohľadne viazania 27 mil. eur 

v rozpočte vysokých škôl uviedol, že MF SR chce tieto prostriedky rozpísať na výkonnostné 

zmluvy, tie však nebudú pripravené. Ministerstvo ich nechce viazať na prepustených 

zamestnancov, ale chce ich rozdeliť podľa výkonnostných parametrov, o ktorých bude 

s akademickou obcou rokovať. Predpokladá zavedenie výkonnostných zmlúv v roku 2025.  

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy („OZPŠaV“) Pavel Ondek upozornil, 

že návrh rozpočtu neráta s valorizáciou pre zamestnancov, ktorí majú byť prepustení. 

Navýšenie je plánované len na 17,5 tis. zostávajúcich zamestnancov. Upozornil ministra 

školstva, že prebieha reforma vysokých škôl, ktorá nie je finančne krytá. Presun prostriedkov 

vo výške 27,2 mil. eur v kontexte prepustenia viac ako 2 tis. zamestnancov do rozvojovej 

položky, ale len vo výške 27 mil. eur, je nesystémový. Z rozpočtu tak vypadlo 200 tis. eur. 

Zároveň je vytvorená štátna rezerva vo výške 3,5 miliárd eur, ktorej čerpanie je nejasné. 

V súčasnosti vláda SR plánuje viazanie financií podľa rezortov, čo znamená v sektore školstva 

nižšie funkčné platy. Vyzval ministerstvo školstva konkretizovať, čo pre rezort znamená 

viazanie a či je potrebné.  

Rektor René Bílik upozornil na potreby akreditácie študijných programov podľa nových 

štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Tie kladú na vysoké školy 

vyššie personálne nároky, napriek tomu že školy redukovali viac ako 40 % doterajších 

študijných programov. Analýza útvaru hodnota za peniaze nereflektuje požiadavky 

akreditačných štandardov. Nedostatok financií vyústil aj do zmeny pracovísk a zanikajú malé 

odbory, ktoré však majú národný charakter. Príkladom je rušenie katedier slovenského jazyka 

a literatúry na univerzitách. Pripomenul prísľub ministerstva školstva, že 27 mil. eur nebude 

viazaných. Žiada, aby ministerstvo školstva našlo financie na výkonnostné zmluvy mimo 

rozpočtu určeného na chod vysokých škôl.  
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Podpredseda OZPŠaV Miroslav Habán upozornil, že podľa každoročných analýz odborového 

zväzu klesajú počty zamestnancov vysokých škôl o 350 až 500 osôb. Súčasnú personálnu 

situáciu na školách označil za katastrofálnu.  

Riaditeľ Martin Kanovský prisľúbil overiť údaje súvisiace s valorizáciou. Uviedol, že 

ministerstvo pripravuje metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy 

na rok 2023. Predpokladá ukončenie práce na návrhu koncom októbra 2022. 

Rektor Pavol Sovák potvrdil slová prezidenta SRK Rudolfa Kropila o aktivitách vysokých škôl 

za ostatné roky. Doplnil, že SRK žiada vládu SR o financovanie na úrovni roka 2020, ktoré 

pokryje len základný chod vysokých škôl. Vláda SR by však mala poskytnúť prostriedky aj na 

ďalší rozvoj. V súvislosti s výzvou z Plánu obnovy a odolnosti "Podpora pri strategickom 

rozvoji infraštruktúry vysokých škôl" vyjadril rozhorčenie, že výzva nebola konzultovaná 

a košické univerzity sa nemôžu uchádzať s projektom. Vyzval ministerstvo školstva ku 

konzultácii ďalších výziev.  

Rektor Jozef Habánik sa zaujímal, či prostriedky na valorizáciu budú rozpočítané priamo 

v metodike alebo dodatkami k dotačnej zmluve. Riaditeľ Martin Kanovský potvrdil variant 

nápočtu metodikou ako pravdepodobnejší.  

Predsedníčka Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl Jarmila Kmeťová apelovala na ministra 

školstva, aby zastavil snahy o znižovanie počtu akademických zamestnancov, ktorí sú kľúčoví 

pri akreditáciách. Na vysokých školách dnes chýba generácia medzi 35 až 55 rokmi, ktorá 

odišla na lepšie platené pracovné miesta, hrozí odchod aj mladých akademikov.  

Minister školstva Ján Horecký potvrdil, že vníma a rozumie argumentom akademickej obce 

a vyjadril sa, že bude hľadať podporu aj na iných rezortoch.  

Predseda Rady vysokých škôl SR (RVŠ SR) Martin Putala informoval o záveroch z utorkového 

zasadnutia predsedníctva rady. Odmieta argumenty o nekvalite vysokých škôl. Tie realizujú 

náročné procesy zabezpečovania kvality, napriek tomu sa nezmenila trajektória prepadu vo 

financovaní. S poľutovaním konštatoval, že požiadavky akademickej obce nie sú dostatočne 

splnené. Minister školstva reagoval a požiadavku č. 1 označil za sčasti splnenú, požiadavku č. 

2 za vyriešenú a požiadavka č. 3 je zabezpečená, len techniky neprebehla. Opäť vyzval 

akademickú obec k dôvere a spolupráci.  

 

Prezident SRK Rudolf Kropil sa poďakoval ministrovi školstva za účasť na zasadnutí. Ocenil 

záujem o riešenie situácie. Následne prerušil rokovanie, ktoré pokračovalo po prestávke už bez 

účasti hostí z ministerstva. Po prestávke bolo na zasadnutí prítomných 14 rektorov prezenčne 

a 6 dištančne, spolu boli prítomní 20 členovia SRK.  

 

V internej diskusii ďalej vystúpili: Rudolf Kropil, Jozef Habánik, René Bílik, Bohunka 

Koklesová, Marek Števček, Pavol Sovák, Katarína Slobodová – Nováková, Oliver Moravčík, 

György Juhász, Ján Čelko, Jaroslav Demko, Vladimír Hiadlovský, Michal Murin a Martin 

Putala 

 

Rektorky a rektori ocenili komunikáciu nového ministra a skutočnosť, že časť požiadaviek sa 

plní. Členovia SRK mali k dispozícii dokument vypracovaný dekanmi právnických fakúlt, ktorí 

odporúčali od 17. novembra 2022 protest vo forme prerušenia výučby a skúšania pre denných 

domácich študentov, aby neboli narušené záväzky vysokých škôl vyplývajúce z mobilít 

a ďalších zmlúv. Samotné akademické obce nie sú jednoznačne za zatvorenie škôl, názory na 

každej vysokej škole sú rôznorodé. Hoci sú aj vysoké školy, ktorú sú pripravené na zatvorenie. 

Časť rektorov žiadala pokračovať v dialógu s ministrom a neprijímať radikálne kroky. Niektorí 

rektori upozornili, že požiadavky neboli kumulatívne splnené. SRK by mala dať jasne najavo, 
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že trvá na zatvorení vysokých škôl ako vyslanie signálu nespokojnosti. Rektori sa zhodli, že 

nechcú ustúpiť z požiadaviek, zároveň si však uvedomujú postupnosť ich plnenia a skutočnosť, 

že do začiatku protestu je ešte dostatočná časová rezerva. Padol návrh na nosenie symbolu 

protestu.  

 

Prezident SRK následne predložil návrh stanoviska pripravený návrhovou komisiou 

v nasledujúcom znení: 

„Slovenská rektorská konferencia prijala 13. septembra 2022 vyhlásenie „Zabráňme kolapsu 

vysokých škôl na Slovensku!“ adresované vláde SR, v ktorom upozorňuje na dlhodobý kritický 

stav financovania vysokých škôl. 

Následne sa zástupcovia SRK zúčastnili na niekoľkých stretnutiach s predsedom vlády SR a 

ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, na ktorých boli ubezpečení, že vysoké školstvo, 

veda a výskum sú trvalými prioritami vlády SR. 

Po zverejnení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý schválila vláda SR 

dňa 14. októbra 2022, SRK konštatuje čiastočné splnenie svojich požiadaviek: 

1. Nebola zohľadnená požiadavka úpravy rozpočtu na rok 2023 pre vysoké školy na úroveň 

roku 2020. Návrh rozpočtu obsahuje ponechanie sumy 27 mil. eur, avšak s viazanosťou na 

výkonnostné zmluvy, s čím SRK nesúhlasí a preto žiada tieto prostriedky poskytnúť vysokým 

školám bez viazanosti.  

2. Financie na pokrytie zvýšených nákladov na energie do konca roka 2022 sú prisľúbené, 

avšak doteraz neboli alokované na jednotlivé vysoké školy. SRK preto žiada bezodkladne 

pripraviť a zverejniť metodiku rozpisu týchto prostriedkov a ich pridelenie vysokým školám. 

3. Ak nedôjde k bezodkladnému splneniu požiadavky vysokých škôl na dofinancovanie 

národných a európskych projektov, hrozí nesplnenie ich merateľných ukazovateľov s 

následnými korekciami. SRK preto žiada bezodkladné splnenie požiadavky dofinancovania 

národných a európskych projektov vo forme konkrétnych účelových dotácií na jednotlivé 

vysoké školy.  

4. Je absolútne neprijateľné a nereálne realizovať návrh na prepustenia ďalších viac ako 2 

tis. zamestnancov vysokých škôl, čo predstavuje viac ako 10 %. SRK kategoricky nesúhlasí 

s ďalším prepúšťaním zamestnancov vysokých škôl.  

SRK trvá na splnení požiadaviek deklarovaných 13. septembra 2022. Rektorky a rektori 

vysokých škôl budú rokovať o zatvorení brán vysokých škôl od 17. novembra 2022 rokovať so 

s akademickou obcou.“ 

 

Návrh stanoviska pripomienkovali prítomní členovia SRK a prezident SRK dal následne 

hlasovať o návrhu stanoviska v upravenej podobe. 

➢ Návrh stanoviska zo 107. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne. 

Schválené znenie stanoviska:  

„Slovenská rektorská konferencia prijala 13. septembra 2022 vyhlásenie „Zabráňme kolapsu 

vysokých škôl na Slovensku!“ adresované vláde SR, v ktorom upozorňuje na dlhodobý 

kritický stav financovania vysokých škôl. 

Následne sa zástupcovia SRK zúčastnili na niekoľkých stretnutiach s predsedom vlády SR 

a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, na ktorých boli ubezpečení, že vysoké 

školstvo, veda a výskum sú trvalými prioritami vlády SR. 

Po zverejnení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý schválila vláda 

SR dňa 14. októbra 2022, SRK konštatuje len čiastočné splnenie svojich požiadaviek. 
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1. Nebola zohľadnená požiadavka úpravy rozpočtu na rok 2023 pre vysoké školy o  

72 mil. eur. Návrh rozpočtu obsahuje len ponechanie sumy 27 mil. eur ale s 

viazanosťou. SRK žiada tieto prostriedky poskytnúť vysokým školám bez viazanosti.   

2. Financie na pokrytie zvýšených nákladov na energie do konca roka 2022 vo výške  

17 mil. eur sú prisľúbené, avšak doteraz neboli alokované na jednotlivé vysoké školy. 

SRK preto žiada bezodkladne ich prideliť vysokým školám. 

3. Ak nedôjde k splneniu požiadavky vysokých škôl na dofinancovanie národných 

a európskych projektov, hrozí nesplnenie ich merateľných ukazovateľov 

s následnými korekciami. SRK preto žiada bezodkladné splnenie požiadavky 

dofinancovania národných a európskych projektov vo forme konkrétnych účelových 

dotácií na jednotlivé vysoké školy.  

4. Je absolútne neprijateľné a nereálne realizovať návrh na prepustenie ďalších viac 

ako 2 tis. zamestnancov vysokých škôl, čo predstavuje viac ako 10 % všetkých 

zamestnancov. SRK kategoricky nesúhlasí s ďalším prepúšťaním zamestnancov 

vysokých škôl.  

SRK berie na vedomie snahu MŠVVaŠ SR o konštruktívny dialóg s vysokými školami.  

SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných 13. septembra 2022. Rektorky a 

rektori vysokých škôl budú rokovať o zatvorení brán vysokých škôl od 17. novembra 2022  

s akademickými obcami a sú pripravení naďalej na všetky formy protestu.“ 

 

K bodu 3 – Rozličné 

Prítomní nemali návrhy na prerokovanie v bode Rozličné.  

 

Prezident SRK sa poďakoval rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave Marekovi 

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

rokovanie, všetkých prítomných pozval na tlačovú besedu. Termín a miesto ďalšieho zasadnutia 

SRK budú oznámené ad hoc.  

V Bratislave 20. októbra 2022  

 

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

 

 

 

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

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

      prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

 

                

 

 

 

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

             doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.                            prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 
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Príloha č. 1 

Stanovisko zo 107. zasadnutia SRK 

konaného 20. októbra 2022 v Bratislave 

Slovenská rektorská konferencia prijala 13. septembra 2022 vyhlásenie „Zabráňme kolapsu 

vysokých škôl na Slovensku!“ adresované vláde SR, v ktorom upozorňuje na dlhodobý kritický 

stav financovania vysokých škôl. 

Následne sa zástupcovia SRK zúčastnili na niekoľkých stretnutiach s predsedom vlády SR 

a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, na ktorých boli ubezpečení, že vysoké 

školstvo, veda a výskum sú trvalými prioritami vlády SR. 

Po zverejnení návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý schválila vláda SR 

dňa 14. októbra 2022, SRK konštatuje len čiastočné splnenie svojich požiadaviek. 

1. Nebola zohľadnená požiadavka úpravy rozpočtu na rok 2023 pre vysoké školy o  

72 mil. eur. Návrh rozpočtu obsahuje len ponechanie sumy 27 mil. eur ale s 

viazanosťou. SRK žiada tieto prostriedky poskytnúť vysokým školám bez viazanosti.   

2. Financie na pokrytie zvýšených nákladov na energie do konca roka 2022 vo výške  

17 mil. eur sú prisľúbené, avšak doteraz neboli alokované na jednotlivé vysoké školy. 

SRK preto žiada bezodkladne ich prideliť vysokým školám. 

3. Ak nedôjde k splneniu požiadavky vysokých škôl na dofinancovanie národných 

a európskych projektov, hrozí nesplnenie ich merateľných ukazovateľov s následnými 

korekciami. SRK preto žiada bezodkladné splnenie požiadavky dofinancovania 

národných a európskych projektov vo forme konkrétnych účelových dotácií na 

jednotlivé vysoké školy.  

4. Je absolútne neprijateľné a nereálne realizovať návrh na prepustenie ďalších viac ako  

2 tis. zamestnancov vysokých škôl, čo predstavuje viac ako 10 % všetkých 

zamestnancov. SRK kategoricky nesúhlasí s ďalším prepúšťaním zamestnancov 

vysokých škôl.  

SRK berie na vedomie snahu MŠVVaŠ SR o konštruktívny dialóg s vysokými školami.  

SRK trvá na splnení všetkých požiadaviek deklarovaných 13. septembra 2022. Rektorky a 

rektori vysokých škôl budú rokovať o zatvorení brán vysokých škôl od 17. novembra 2022  

s akademickými obcami a sú pripravení naďalej na všetky formy protestu.  

V Bratislave 20. októbra 2022 

 

 


