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Zápisnica zo 108. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 

konaného kombinovane dňa 13. decembra 2022  

 

Prítomní prezenčne: 

1. prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

2. prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

3. doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

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

5. prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

 

Prítomní dištančne: 

1. prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 

2. doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

3. doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

4. doc. Mária Heinzová, ArtD. 

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

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

7. doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. 

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

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

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

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

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

13. doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. 

14. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

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

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

17. Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

 

Neprítomní: 

• doc. Samuel Abrahám, PhD.  

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

• doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA 

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

• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

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

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

• prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

• prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

Hostia 

• Mgr. Michal Fedák 

• doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. (VTC) 

• Bc. Zuzana Hozlárová (VTC) 

• RNDr. Andrej Jarkech, PhD. 

• Ing. Arch. Pavel Náhalka, PhD. (VTC) 

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

• JUDr. Marcel Vysocký, PhD. 
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Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) sa konalo kombinovanou formou -  

prezenčne na Technickej univerzite vo Zvolene a dištančne na platforme MS Teams. Zasadnutie 

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

SRK. Osobitne privítal prezenčne prítomného štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR Michala Fedáka („štátny tajomník“) a generálneho riaditeľa Sekcie vysokých 

škôl na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) Marcela Vysockého. 

Následne privítal hostí pripojených k zasadnutiu dištančne a to predsedníčku Študentskej rady 

vysokých škôl („ŠRVŠ“) Zuzanu Hozlerovú,  podpredsedu Rady vysokých škôl SR („RVŠ“) Pavla 

Náhalku, podpredsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku („OZPŠaV“) 

Miroslava Habána. Prezident SRK zdôvodnil organizáciu zasadnutia kombinovanou formou.  

 

Podľa webového sídla MŠVVaŠ SR a informácií poskytnutých členmi má SRK ku dňu rokovania 

spolu 20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 9 členov zo súkromných vysokých škôl, t. j. 32 

členov. SRK je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na 

začiatku zasadnutia bolo prítomných 21 členov SRK a to 5 prezenčne a 16 dištančne. V priebehu 

rokovania sa počet prítomných členov zvýšil na 22. SRK bola uznášaniaschopná počas celého 

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. 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 okrem hlasovania podľa čl. 2 ods. 2 písm. c), keď o návrhoch nehlasujú rektori 

súkromných vysokých škôl (čl. 4 ods. 3 štatútu). SRK sa na zasadnutiach štandardne uznáša 

aklamačne zdvihnutím ruky. O personálnych otázkach SRK hlasuje tajne. 

 

Prezident SRK odporučil ako členov návrhovej komisie pre 108. zasadnutie SRK prítomných 

členov prezídia, ktorými boli Rudolf Kropil, Lucia Kurilovská a Libor Vozár. Ďalej navrhol v 

abecednom poradí Jána Čelku, Janu Mojžišovú, Olivera Moravčíka a Michala Murína. Členovia 

SRK nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident SRK dal hlasovať o uvedených členoch návrhovej 

komisie. 

➢ Členovia návrhovej komisie pre 108. zasadnutie SRK boli schválení. 

(za hlasovali: 17, proti: 0, zdržali sa: 4) 

Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice zo 108. zasadnutia SRK prezenčne prítomných 

rektorov René Bílika a Ferdinanda Daňa. Členovia SRK nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident 

SRK dal hlasovať o navrhovaných overovateľoch zápisnice. 

➢ Overovatelia zápisnice zo 108. zasadnutia SRK boli schválení. 

(za hlasovali: 19, proti: 0, zdržali sa: 2) 

K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 

Prezident SRK predložil návrh programu 108. zasadnutia SRK doplnil bod 3) Rozličné:  

1) Otvorenie a schválenie návrhu programu 

2) Financovanie vysokého školstva v roku 2023 

a) Návrh dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2023 

b) Návrh metodiky na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na 

rok 2023 
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Do diskusie k návrhu programu sa nikto neprihlásil. Nikto z prítomných nepredložil ďalší návrh na 

doplnenie programu. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu programu s doplnením.  

➢ Návrh programu 108. zasadnutia SRK bol schválený. 

(za hlasovali: 18, proti: 0, zdržali sa: 3) 

Schválený program 108. zasadnutia SRK 

1) Otvorenie a schválenie návrhu programu 

2) Financovanie vysokého školstva v roku 2023 

a) Návrh dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2023 

b) Návrh metodiky na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 

na rok 2023 

3) Rozličné 

 

K bodu 2 – Financovanie vysokého školstva v roku 2023 

Prezident SRK uviedol bod, k dnešnému dňu zaslalo na SRK pripomienky 9 vysokých škôl a dňa 

12. decembra 2022 vo večerných hodinách aj Klub kvestorov. Stanovisko klubu bude dodatočne 

zverejnené na intranete SRK, aby sa rektori mohli oboznámiť s jeho plným znením. Následne 

odovzdal slovo štátnemu tajomníkovi. 

 

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Michal Fedák uviedol, že ministerstvo predkladá návrh dotácie zo 

štátneho rozpočtu verejným vysokým školám a návrh metodiky na určovanie dotácie zo štátneho 

rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2023 s určitým predstihom. Pri ich príprave vychádzalo 

z návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 (Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 

2023 až 2025) predloženom do Národnej rady SR. Návrh kompenzuje zníženie dotácie pre rok 2023 

oproti roku 2022 v oblasti osobných výdavkov s ohľadom na opatrenia z Revízie výdavkov 

zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe o sumu 27 179 423 € súbežným navýšením v sume 

27,0 mil. eur na výkonnostné odmeňovanie. Tie však nebudú účelovo viazané. Rozpočet je tiež 

navýšený o 72 mil. eur oproti roku 2022. Súbežne sa MŠVVaŠ SR pripravuje na rozpočtové 

provizórium. Na otázku prezidenta SRK ohľadne podpisu dotačných zmlúv s vysokými školami 

uviedol, že budú podpísané až po schválení štátneho rozpočtu na rok 2023.  

 

Generálny riaditeľ Marcel Vysocký uviedol, že ministerstvo sa snažilo v návrhu metodiky 

zohľadniť situáciu s rozvojovými programami, prijatú stratégiu internacionalizácie, rast inflácie, 

avšak nie všetky vstupy dokázali plne zapracovať. Podľa štátneho tajomníka vyčlenila vláda 900 

mil. eur na pokrytie nárastu cien energií pre verejnú správu na budúci rok a teda aj pre verejné 

vysoké školy.  

 

Prezident SRK objasnil hosťom dôvody, ktoré viedli SRK k prijatiu vyhlásenia „Zabráňme kolapsu 

vysokých škôl na Slovensku!“. Navrhovaný rozpočet pre vysoké školy na rok 2023 označil ako 

rozpočet pre prežitie, ale nie pre rozvoj. SRK naďalej trvá na celkovom zvýšení financovania 

vysokého školstva, ako je to v zahraničí.  

 

V diskusii vystúpili: Ján Čelko, Michal Fedák. Oliver Moravčík, Jana Mojžišová, Rudolf Kropil, 

Pavel Náhalka, Miroslav Habán, Libor Vozár, René Bílik, Stanislav Kmeť 

 

Rektori a rektorky nespochybnili potrebu odmeniť excelentnosť, ale upozornili na nedostatky 

metodiky výpočtu pri identifikácii excelentných pracovísk a určovaní výšky príslušnej dotácie. 

Žiadali, aby sa prevádzkové prostriedky v podprograme pre výskum a vývoj nerozpisovali podľa 

súčasnej verzie metodiky pre excelentné pracoviská, ale aby sa celých 43% rozdeľovalo podľa 6 

ročného výkonu vo vede. Žiadali opravu metodiky pre excelentné pracoviská. Zároveň požadovali, 

aby excelentné pracoviská boli financované z dodatočných prostriedkov nad rámec dotácie pre 

verejné vysoké školy alebo priamo bola pre tento účel vytvorená samostatná kapitola v štátnom 
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rozpočte. Podľa viacerých členov SRK zavedenie parametru excelentných pracovísk a vyčlenenie 

účelovej dotácie spôsobuje problémy vo vnúti škôl.  

 

Štátny tajomník uviedol, že požiadavka výkonového financovania pochádza priamo z Ministerstva 

financií SR. Na budúci rok plánuje ministerstvo zmeniť metodiku financovania verejných vysokých 

škôl a od roku 2024 zaviesť tzv. výkonnostné zmluvy. Vyzval SRK, aby nominovala zástupcov do 

pracovnej skupiny pre zmenu metodiky.  

 

Návrh metodiky by mal podľa prezidenta SRK Rudolfa Kropila tiež reálnejšie zohľadniť aj rast 

cien energií a infláciu.  

 

Podpredseda RVŠ Pavel Náhalka tlmočil uznesenia prijaté na zasadnutí rady 6. decembra 2022. 

Pozval zástupcov SRK do pracovnej skupiny zriadenej pre overenie metodiky výpočtu pri 

identifikácii excelentných pracovísk a určovaní výšky príslušnej dotácie, ktorá má v súčinnosti s 

MŠVVaŠ SR navrhnúť opravu postupu. Na záver svojho vstupu zablahoželal SRK k jej 30. výročiu 

vzniku.  

 

Podpredseda OZPŠaV Miroslav Habán informoval o výsledku monitorovania valorizácie 

a o financovaní prevádzky verejných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu. Na prevádzku sa ráta 

s navýšením na úrovni 8,2 %, čo nezodpovedá potrebám vysokých škôl. Chod niektorých škôl bude 

v roku 2023 výrazne ohrozený. Uvítal vyjadrenie, že vláda SR chce vytvoriť rezervu pre verejnú 

správu na pokrytie rastu nákladov na energie.   

 

Prezident SRK poďakoval podpredsedovi RVŠ za milé blahoželanie. Súhlasil s delegovaním 

zástupcov SRK do pracovnej skupiny RVŠ a požiadal členov SRK o nominácie. Skokové zmeny 

vo financovaní excelentných pracovísk za roky 2022 a 2023 označil za dôkaz zlého nastavenia 

metodiky. Tiež informoval o situácii v oblasti financovania vysokých škôl v Českej republike, kde 

pred niekoľkými rokmi po proteste vysokých škôl vláda výrazným spôsobom zvýšila financovanie.  

 

Požiadavku na transparentnosť a objektívnosť metodiky pre excelentné pracoviská zopakovali aj 

ďalší prítomní rektori. Excelentné pracoviská musia byť financované na dlhšie časové obdobie, 

každoročné výkyvy ich môžu redukovať až zlikvidovať. 

 

SRK upozornila MŠVVaŠ SR na dlhodobé prežívanie vysokoškolského sektora a chýbajúcu 

podporu pre vzostup vysokých škôl, ktorý sa od nich však požaduje. Slovenské vysoké školy aj 

napriek nízkemu financovaniu vykazujú nárast vo vedecko-publikačných výkonoch, umiestňujú sa 

vo svetových rebríčkoch. Excelentnosť by štát mal chápať ako nadštandard a mal by za to vysoké 

školy bonifikovať.  

 

Štátny tajomník Michal Fedák potvrdil, že sa s argumentáciou SRK stotožňuje. MŠVVaŠ SR za 

predchádzajúceho vedenia tiež na strategických radách poukazovalo na zvyšovanie výkonov 

vysokých škôl a rast kvality. Tiež malo upozorniť na chybné analýzy ÚHP. Dodal, že ďalšie 

prostriedky môžu vysoké školy získať z viacerých komponentov Plánu obnovy. 

 

Prezident SRK doplnil, že rektori dlhodobo žiadajú predvídateľnosť financovania a stabilnú 

metodiku platnú na tri roky. Upozornil, že navýšenie z dôvodu inflácie je v aktuálnom návrhu 

metodiky nízke a nereflektuje zvyšovanie cien všetkých energií, finančných nárokov na akreditačné 

procesy, finančných zdrojov potrebných na procesy verejného obstarávania a cien poplatkov za 

odpady. Požiadal v tejto súvislosti aj o prehodnotenie príspevku na stravovanie študentov min o 25 

až 30 %. Návrh podporili ďalší členovia SRK.  
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Rektor Stanislav Kmeť dodal, že počet publikácií nemôže byť jediným vstupom, podstatný je aj 

obsah výskumu, ktorý je tiež dôležité hodnotiť. Ocenil zavedenie peer review posudzovania 

výstupov výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti. Upozornil na vydavateľstvá, ktoré sú ochotné 

publikovať príspevky bez ohľadu na ich kvalitu. Pri svetových rebríčkoch je zaujímavé, že 

napríklad The Times využívajú len databázu vydavateľstva Elsevier.  

 

Prezident SRK dodal, že ústne a písomné vyjadrenia členov potvrdzujú rovnaké názory. Obdobné 

závery prijal aj Klub kvestorov. Následne predložil na hlasovanie návrh o ďalšom postupe SRK. 

Požiadal návrhovú komisiu, aby pripravila návrh vyjadrenia SRK k metodike na určovanie dotácie 

zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy a k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2023 

a návrh uznesení. Návrhy budú zaslané členom SRK na korešpondenčné hlasovanie ako 

pokračovanie 108. zasadnutia SRK s termínom vyjadrenia do 15. decembra 2022. O návrhu postupu 

dal hlasovať.  

➢ SRK jednomyseľne súhlasila s korešpondenčným hlasovaním o návrhu vyjadrenia SRK k 

metodike na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy a k určeniu 

dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2023 a ďalších uznesení ako pokračovanie 108. 

zasadnutia SRK do 15. decembra 2022 

K bodu 3 – Rozličné 

Prezident SRK predstavil návrh Memoranda o porozumení a spolupráci, ktoré navrhuje MŠVVaŠ 

SR podpísať s SRK, pretože je táto požiadavka uvedená ako míľnik plnenia Plánu obnovy – 

komponentu 8 „Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl“ reformy 1: „Zmena financovania 

vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv.“ Doplnil, že nezávisle od uvedeného návrhu 

memoranda sa ministerstvo dohaduje s orgánmi reprezentácie vysokých škôl na spoločnom 

memorande, avšak zatiaľ proces prípravy textu nebol ukončený. Návrh memoranda bol zverejnený 

na intranete SRK a prezident SRK vyzval členov, aby k nemu posielali pripomienky elektronickou 

poštou. Memorandum má byť podpísané do konca roka 2022.  

 

Štátny tajomník Michal Fedák uviedol, že podpísanie memoranda je podmienkou splnenia míľnika, 

ktorý bol dohodnutý Úradom vlády SR s Európskou komisiou a teda aj ďalšej tranže financií 

v rámci Plánu obnovy. 

 

V diskusii vystúpili: Libor Vozár, Ferdinand Daňo, Rudolf Kropil, Michal Fedák.  

 

Rektori odmietli argument, že uzatvorenie memoranda nariaďuje dohoda medzi SR a Európskou 

komisiou. Predložený návrh nie je o porozumení a spolupráci. Memorandum má mať všeobecnú 

formu a mali by v ňom byť uvedené všetky oblasti spolupráce a konštatovanie o vytrvaní 

podmienok ich plnenia, vrátane výkonnostných zmlúv. Resp. môže obsahovať všeobecné 

konštatovanie o prijatej legislatíve v predmetnej agende a o ďalších krokoch vyplývajúcich zo 

zákona.  

 

Prezident SRK vyjadril obavy z uzatvorenia memoranda, ktoré by mohlo byť zneužité proti obom 

zmluvným stranám a považuje za dôležité, aby jeho znenie bolo v súlade s potrebami vysokých 

škôl. SRK je ochotná spolupracovať s MŠVVaŠ SR a vládou SR. Štátny tajomník Michal Fedák 

víta, že SRK je ochotná diskutovať o návrhu. Potvrdil, že memorandum by malo mať deklaratívny 

charakter.  

 

Štátny tajomník Michal Fedák tiež informoval o postupe pri vyplatení vysokoškolských 

motivačných štipendií v rámci Plánu obnovy. Prezident SRK potvrdil, že vysoké školy budú súčinné 

pri vyplácaní štipendií.  
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Prezident SRK sa poďakoval všetkým prítomným za účasť na rokovaní, zaželal im šťastné a veselé 

prežitie nadchádzajúcich vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka 2023. 

Termín a miesto ďalšieho zasadnutia SRK budú oznámené ad hoc.  

---Vložené 15. decembra 2022 --- 

Žiadosť o korešpondenčné hlasovanie bola odoslaná elektronickou poštou 14. decembra 2022 

členom SRK, ktorí sa zúčastnili na 108. zasadnutí SRK (13. decembra 2022, kombinovane). 

V súlade so štatútom SRK, ktorý upravuje hlasovanie o poskytovaní finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu v čl. 2 ods. 2 písm. c) a súbežne čl. 4 ods. 3, nemajú rektori súkromných vysokých 

škôl hlasovacie právo. Preto k návrhu vyjadrenia SRK k metodike na určovanie dotácie zo štátneho 

rozpočtu pre verejné vysoké školy a k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2023 

a k uzneseniu č. 1 k spolupráci s RVŠ hlasovali len rektori s hlasovacím právom – rektori verejných 

a štátnych vysokých škôl. K návrhu uznesenia č. 2 o návrhu memoranda o porozumení a spolupráci 

hlasovali všetci rektori prítomní na 108. zasadnutí SRK. Ukončenie hlasovania bolo určené do  

15. decembra 2022 do 12,00 h najneskôr. Záznam č. 15/2022 o výsledku korešpondenčného 

hlasovania ako pokračovanie 108. zasadnutia SRK tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

 

Záznam o hlasovaní o návrhu vyjadrenia SRK k metodike na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu 

a k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2023:  

Počet členov SRK s hlasovacím právom podľa čl. 4 ods. 3 štatútu: 23 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 20 

Minimálny požadovaný počet členov pre splnenie podmienky uznášaniaschopnosti: 12 

Minimálny požadovaný počet členov pre kladný výsledok hlasovania: 11 platných kladných 

vyjadrení  

• Počet zaslaných vyjadrení: 20 

• Počet platných zaslaných vyjadrení: 20 

• Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0 

• Nevyjadrili sa: 0 

• Za: 20 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 

 

Záznam o hlasovaní o uznesení č. 1 o spolupráci s RVŠ:  

Počet členov SRK s hlasovacím právom podľa čl. 4 ods. 3 štatútu: 23 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 20 

Minimálny požadovaný počet členov pre splnenie podmienky uznášaniaschopnosti: 12 

Minimálny požadovaný počet členov pre kladný výsledok hlasovania: 11 platných kladných 

vyjadrení  

• Počet zaslaných vyjadrení: 20 

• Počet platných zaslaných vyjadrení: 20 

• Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0 

• Nevyjadrili sa: 0 

• Za: 20 

• Proti: 0 

• Zdržal sa: 0 

 

Záznam o hlasovaní o uznesení č. 2 o návrhu memoranda o porozumení a spolupráci 

Počet členov s hlasovacím právom: 32 

Počet prítomných členov s hlasovacím právom: 22 

Minimálny požadovaný počet členov pre splnenie podmienky uznášaniaschopnosti: 17 
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Minimálny požadovaný počet členov pre kladný výsledok hlasovania: 12 platných kladných 

vyjadrení  

• Počet zaslaných vyjadrení: 21 

• Počet platných zaslaných vyjadrení: 21 

• Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0 

• Nevyjadrili sa: 1 

• Za: 19 

• Proti: 0 

• Zdržali sa: 2 

 

Záver: 

Členovia SRK prítomní na 108. zasadnutí SRK schválili vyjadrenie SRK k metodike na 

určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu a k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2023, 

uznesenie č. 1 a uznesenie č. 2. Schválené vyjadrenie a uznesenia sú súčasťou prílohy č. 1 

záznamu.  

---Koniec vloženia ---- 

 

Vo Zvolene 13. decembra 2022  

 

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

 

 

 

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

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

      prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

            

 

 

 

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

               prof. PaedDr. René Bílik, CSc.                                 prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 
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Príloha č. 1 

Vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie k metodike na určovanie dotácie zo štátneho 

rozpočtu pre verejné vysoké školy a k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2023  

 

1. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) oceňuje snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky („MŠVVaŠ SR“) o zvýšenie úrovne financovania 

vysokoškolského vzdelávania a vedy, sociálnej podpory študentov vysokých škôl v roku 2023 

oproti súčasnému roku. Navýšenie však zatiaľ kryje len potreby valorizácie platov 

zamestnancov vysokých škôl a čiastočne inflácie.  

 

2. SRK dlhodobo žiada každoročné navýšenie investícií zo štátneho rozpočtu na vysoké školy o 

minimálne 60 miliónov eur mimo prostriedkov EŠIF, sociálnej podpory študentov, valorizácie 

platových taríf a doplatenia minimálnej mzdy. SRK konštatuje, že bez navýšenia finančných 

prostriedkov - nielen na prežitie, ale aj skutočný rozvoj, sa vláde nepodarí dosiahnuť cieľ 

programového vyhlásenia o konkurencieschopnom vysokom školstve v európskom kontexte.  

 

3. SRK k návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 

2023 predkladá nasledujúce pripomienky: 

3.1. MŠVVaŠ SR opätovne mení podmienky financovania vysokých škôl napriek 

neukončenému periodickému hodnoteniu výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti. SRK žiada, aby v záujme stability, objektívnosti a transparentnosti 

financovania vysokých škôl ministerstvo implementovalo do metodiky až konečné 

výsledky hodnotenia. Do tej doby SRK žiada zachovať doterajšiu metodiku 

prerozdeľovania prevádzkových prostriedkov v podprograme pre výskum a vývoj.  

3.2. SRK žiada, aby boli excelentné pracoviská podporované z dodatočných prostriedkov nad 

rámec dotácie pre verejné vysoké školy alebo priamo bola pre ne vytvorená samostatná 

kapitola v štátnom rozpočte.  

3.3. Zároveň SRK žiada upraviť metodiku výpočtu identifikácie excelentných pracovísk a 

určovania výšky príslušnej dotácie tak, aby nedochádzalo k diskriminácii pracovísk s 

menším počtom zamestnancov a vysokou intenzitou výskumnej činnosti a ani k skokovým 

zmenám. SRK upozorňuje na komplikovanú a neprehľadnú metodiku rozdelenia 

prostriedkov pre excelentné pracoviská, navyše s chybami v implementácii. Nedostatkom 

je aj započítanie tých istých výstupov (vybrané publikácie a zahraničné granty) dvakrát v 

tom istom podprograme.  

3.4. SRK upozorňuje, že navýšenie z dôvodu inflácie je v metodike stále nízke a nereflektuje 

zvyšovanie cien všetkých energií, finančných nárokov na akreditačné procesy, finančných 

zdrojov potrebných na procesy verejného obstarávania a cien poplatkov za odpady.  

3.5. SRK žiada v nadväznosti na zvyšovanie cien vstupov prehodnotiť príspevok na stravovanie 

študentov min o 25 – 30 % (min na 1,75 eur). 

3.6. SRK žiada MŠVVaŠ SR, aby každoročne nemenilo metodiku, ale aby vysokým školám 

poskytlo stabilitu finančných podmienok pre plánovanie a rozvoj na obdobie troch rokov.  

3.7. SRK odporúča MŠVVaŠ SR zaviesť v metodike rovnomerné hodnotiace obdobia pri 

výkonových parametroch v záujme stabilizácie finančných podmienok. 

 

4. K návrhu metodiky a k rozpisu dotácie predložili vysoké školy ďalšie konkrétne pripomienky 

a žiadosti o úpravu vstupných údajov. Tieto predkladáme ako súčasť vyjadrenia SRK v 

osobitnej prílohe.  
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Uznesenie č. 1  

Členovia SRK môžu predložiť personálne návrhy na zástupcov SRK v pracovnej skupine 

zriadenej Radou vysokých škôl SR pre overenie metodiky výpočtu pri identifikácii excelentných 

pracovísk a určovaní výšky príslušnej dotácie v súčinnosti s MŠVVaŠ SR. 

T: 16. 12. 2022 

 

Uznesenie č. 2  

Členovia SRK môžu predložiť písomné pripomienky k Návrhu Memoranda o porozumení a 

spolupráci na sekretariát SRK.  

T: 16. 12. 2022 

 

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


