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Zápisnica z 85. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie  
dňa 11. októbra 2018 v Prešove 

 
Prítomní: 

• doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

• prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

• prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

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

• doc. Mária Heinzová, ArtD. 

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

• prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

• doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

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

• Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.  

• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

• prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. 

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

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

• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
 
Ospravedlnení a neprítomní: 

• doc. Samuel Abrahám, PhD.  

• prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 

• Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 

• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

• doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

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

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

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

• Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

• doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD. 
 
Hostia: 

• doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. 

• Mgr. art. Bálint Lovász 

• prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. 

• doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

• Mgr. Katarína Rentková, PhD. 
 
Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) viedol prezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, 
PhD. („prezident SRK“). Na úvod zasadnutia privítal prítomných členov SRK, osobitne privítal nového 
člena SRK doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc. – rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku. Následne 
privítal prítomných hostí. Prezident SRK ospravedlnil neprítomných členov SRK a pozvaných hostí 
vrátane ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odovzdal slovo hostiteľovi a rektorovi 



2 
 

Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c. prof. PhDr. Petrovi Kónyovi, PhD., ktorý privítal prítomných na 
akademickej pôde. 
 
Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) a informácií 
poskytnutých členmi SRK k 11. októbru 2018 má SRK 20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 9 
členov zo súkromných vysokých škôl, SRK má spolu 32 členov. Tri súkromné vysoké školy majú 
poverených rektorov, ktorí nie sú členmi SRK. 
 
Pre potreby hlasovania podľa štatútu SRK má každý rektor verejnej a štátnej vysokej školy jeden hlas. 
Rektorom súkromných vysokých škôl prislúcha jeden kuriálny hlas za každú aj začatú päticu 
súkromných vysokých škôl okrem hlasovania o zvolení a odvolaní prezidenta a viceprezidentov SRK. 
Podľa webového sídla MŠVVaŠ SR je na Slovensku ku dňu rokovania 12 súkromných vysokých škôl. 
Z toho vyplývajú 3 kuriálne hlasy rektorov súkromných vysokých škôl. SRK má ku dňu rokovania 26 
členov s hlasovacím právom. 
 
SRK je schopná sa uznášať, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SRK 
s hlasovacím právom, t. j. min. 14. Táto podmienka bola splnená. Na začiatku rokovania boli prítomní 
14 rektori a rektorky verejných vysokých škôl, 2 rektori štátnych vysokých škôl a 3 rektori súkromných 
vysokých škôl, ktorí boli zároveň nositeľmi troch kuriálnych hlasov. Spolu bolo prítomných 19 členov 
SRK, ktorí mali zároveň hlasovacie právo. Uznesenie SRK je platné, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne 
nadpolovičný počet všetkých členov SRK s hlasovacím právom, t. j. min. 14. SRK bola počas celého 
rokovania uznášaniaschopná. 
 
Prítomní rektori súkromných vysokých škôl boli nositeľmi kuriálnych hlasov a to v abecednom poradí: 
doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. a Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek 
Storoška, PhD. 
 
Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice z 85. zasadnutia SRK doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. 
a Dr. h. c. doc. PaedDr. Mareka Storošku, PhD. Protinávrh nebol predložený a prezident SRK dal 
hlasovať o návrhu. 

➢ Overovatelia zápisnice z 85. zasadnutia SRK boli schválení. 
(19 členov s hlasovacím právom hlasovalo: za - 18, proti - 0, zdržal sa - 1).  

 
Na zasadnutie prišiel prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Počet prítomných členov SRK a rovnako členov 
s hlasovacím právom sa zvýšil na 20. 
 
Prezident SRK navrhol za členov návrhovej komisie pre 85. zasadnutie SRK viceprezidentov SRK prof. 
RNDr. Pavla Sováka, CSc. a prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. Ako ďalších navrhol Dr. h. c. prof. 
RNDr. Karola Mičietu, PhD. a doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. Za posledného člena navrhol seba 
ako prezidenta SRK. Prítomní členovia nepredložili žiaden ďalší návrh a prezident SRK dal hlasovať 
o zložení celej návrhovej komisie. 

➢  Členovia návrhovej komisie pre 85. zasadnutia SRK boli schválení. 
(20 členov s hlasovacím právom hlasovalo: za - 19, proti - 0, zdržal sa - 1).  

 
Prezident SRK informoval o zložení volebnej a mandátovej komisie SRK, ktorej členovia boli všetci 
prítomní. Členmi sú doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.- predseda, Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD. – členka a doc. Ing. Jozef Putera, CSc. – člen. 
 
Prezident SRK a generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová predstavili členom SRK nových 
zamestnancov, ktorí nastúpili na Inštitút SRK od 1. septembra 2018 a to menovite Ing. Ivetu Hlavatú, 
ekonómku, PhDr. Adrianu Krupovú a Mgr. Jozefa Žuffu, Dr. theol., ktorý bude zodpovedný na vzťahy 
s médiami. 
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K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 
Prezident SRK predložil na schválenie návrh programu 85. zasadnutia SRK:  

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 
2. Informácia o zápisnici z 84. zasadnutia SRK (21. mája 2018 vo Zvolene) a z mimoriadneho 

zasadnutia SRK (12. – 13. júla 2018 v Trnave) a plnení uznesení 
3. Správa prezídia SRK za obdobie od 84. zasadnutia SRK (21. mája 2018) 
4. Aktuálne dianie vo vysokom školstve, vede a výskume 

a. Revízia Sústavy študijných odborov  
b. Návrh stanoviska SRK k schváleniu novely vysokoškolského zákona a zákona o 

zabezpečovaní kvality 
c. Návrh stanoviska/požiadavky SRK smerom na MF SR 

5. Vyjadrenie k návrhu na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie 
6. Vnútorná agenda SRK 

a. Návrh spoločného vyhlásenie ČKR a SRK k 100. výročiu založenia Československej 
republiky  

b. Vyhlásenie MRK a SRK v rámci Slovensko-maďarského rektorského fóra  
7. Rozličné 

 
Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. konštatoval, že návrh v bode 4 písm. c) je v súčasnosti už 
bezpredmetný, keďže v stredu 10. októbra 2018 vláda SR schválila návrh štátneho rozpočtu na rok 
2019. Prezident SRK namietal, že rozpočet schvaľuje Národná rada SR („NR SR“), ktorá o ňom ešte 
nerokovala a stanovisko bude zaslané aj do NR SR a podporil prerokovanie návrhu. Profesor Karol 
Mičieta tiež navrhol prijať uznesenie SRK k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019. Prezident SRK 
navrhol začleniť diskusiu a prijatie uznesenia do programu dodatočne po predložení návrhu uznesenia. 
Prítomní aklamačne vyjadrili súhlas s návrhom programu.   

➢ Návrh programu 85. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne. 
 

Schválený program 85. zasadnutia SRK 
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 
2. Informácia o zápisnici z 84. zasadnutia SRK (21. mája 2018 vo Zvolene) a z mimoriadneho 

zasadnutia SRK (12. – 13. júla 2018 v Trnave) a plnení uznesení 
3. Správa prezídia SRK za obdobie od 84. zasadnutia SRK (21. mája 2018) 
4. Aktuálne dianie vo vysokom školstve, vede a výskume 

a. Revízia Sústavy študijných odborov  
b. Návrh stanoviska SRK k schváleniu novely vysokoškolského zákona a zákona o 

zabezpečovaní kvality 
c. Návrh stanoviska/požiadavky SRK smerom na MF SR 

5. Vyjadrenie k návrhu na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie 
6. Vnútorná agenda SRK 

a. Návrh spoločného vyhlásenie ČKR a SRK k 100. výročiu založenia Československej 
republiky  

b. Vyhlásenie MRK a SRK v rámci Slovensko-maďarského rektorského fóra  
7. Rozličné 

 
 
K bodu 2 – Informácia o zápisnici z 84. zasadnutia SRK (21. mája 2018 vo Zvolene) a z mimoriadneho 
zasadnutia SRK (12. – 13. júla 2018 v Trnave) a plnení uznesení 
Prezident SRK predložil znenie zápisníc z 84. zasadnutia SRK vo Zvolene a z mimoriadneho zasadnutia 
v Trnave, ktoré schválilo prezídium SRK a overili schválení overovatelia. Generálna sekretárka Mgr. 
Mária Čikešová informovala o plnení prijatých uznesení a záverov. Písomná informácia bola zverejnená 
na intranete SRK.  
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K bodu 3 - Správa prezídia SRK za obdobie od 84. zasadnutia SRK (21. mája 2018) 
Generálna sekretárka informovala o aktivitách členov prezídia od 84. zasadnutia SRK. Informáciu 
doplnili prítomní členovia prezídia SRK. Písomná informácia bola zverejnená na intranete SRK.  
 
K bodu 4 – Aktuálne dianie vo vysokom školstve, vede a výskume 
Prezident SRK informoval o závere dnešného rokovania prezídia SRK, ktoré je nespokojné s postupom 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) s revíziou Sústavy študijných odborov 
(„SŠO“). Prezídium SRK považuje za nedostatok procesu absenciu dôvodovej správy, ktorá by vysvetlila 
dôvody a postup revízie, ako aj budúcu aplikačnú prax. Prezident SRK uviedol, že na zasadnutí k revízii 
SŠO 15. októbra 2018 zvolanom generálnym riaditeľom príslušnej sekcie, sa za SRK zúčastnia prof. doc. 
JUDr. Marek Šmid, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., doc. Ing. 
Vladimír Hiadlovský, PhD. a Mgr. Mária Čikešová. Prezident SRK požiadal o mandát pre uvedenú 
skupinu. Prezident SRK zároveň informoval, že prezídium SRK odporučilo nominovať odborníkov 
k tvorbe opisov ŠO vo formáte jeden odborník za každú vysokú školu do každého nového ŠO (v 2. 
návrhu revízie ide o 43 ŠO), ak vysoká škola má akreditovaný taký odbor. Zoznam odborníkov bude SRK 
aktualizovať po predložení záverečnej štruktúry sústavy ŠO. 
 
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., doc. 
Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., Dr. h. c. mult. prof. MVDr. Jana Mojžišová, 
PhD., prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek 
Storoška, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. a prof. PaedDr. 
Vladimír Patráš, CSc. 
 
Prítomní mali výhrady k termínu zaslania pripomienok, ktoré MŠVVaŠ SR určilo pre SRK ako príliš 
krátke, ale Klub dekanov, ktorý nie je orgánom reprezentácie bude o návrhu rokovať 25. októbra. Po 
obsahovej stránke hodnotili návrh ako nevhodne spracovaný, ktorý napr. zlučuje lekárske 
a zdravotnícke odbory, regulované profesie s neregulovanými a atď. Docent Vladimír Hiadlovský sa 
dištancoval od návrhu a samotného procesu revízie. Odmietol, aby bolo jeho meno spájané 
s pracovnou skupinou na revíziu SŠO. Rektori a rektorky navrhli ohradiť sa voči postupu MŠVVaŠ SR 
a vyžiadať si stretnutie s autormi, ktorí nie sú však známi, pretože ich mená v návrhoch chýbajú. 
Upozornili, že revízia sa pripravuje bez konzultácie so súčasnou Akreditačnou komisiou, čo považujú za 
jej ďalší nedostatok a na nejasnosti ohľadne aplikácie navrhovanej legislatívy.    
 
Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. navrhol iniciovať stretnutie s ministerkou školstva, vedy, výskumu 
a športu SR k postaveniu SRK ako orgánu reprezentácie vysokých škôl. Návrh podporili ďalší členovia 
SRK, ktorí odporúčali aj širšiu medializáciu a komunikáciu s vládou SR.  
 
Návrhová komisia SRK pripravila návrh uznesenia k postupu MŠVVaŠ SR, ktorí prítomní členovia SRK 
ešte upravili počas diskusie. SRK podporila vykonanie revízie SŠO ešte predchádzajúcimi uzneseniami, 
ale nesúhlasí s procesnou stránkou. SRK si je vedomá, že ide o kompetenciu MŠVVaŠ SR, ale názor 
vysokých škôl musí zaznieť a byť akceptovaný. Prezident SRK doplnil, že pripomienky k  
2. návrhu revízie SŠO môžu členovia SRK zasielať do piatku 12. októbra 2018 na email SRK. Prezident 
SRK predložil upravený návrh uznesenia na schválenie: 

➢ (20 členov s hlasovacím právom hlasovalo: za - 20, proti - 0, zdržal sa - 0).  
Prezident SRK konštatoval, že návrh uznesenia č. 1 bol schválený jednomyseľne.  
 

Uznesenie č. 1 
SRK vyjadruje nesúhlas s metodologickou koncepciou a koordináciou procesov zo strany 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) pri príprave návrhu novej Sústavy 

študijných odborov („SŠO“). SRK očakávala predloženie dôvodovej správy k prvému návrhu revízie 

SŠO. V súčasnosti SRK požaduje bezodkladné predloženie vyhodnotenia všetkých pripomienok 

vysokých škôl zaslaných MŠVVaŠ SR, dôvodovej správy k návrhu revízie vrátane vysvetlenia budúcej 
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aplikačnej praxe. SRK žiada MŠVVaŠ SR vytvoriť reprezentáciám vysokých škôl adekvátny časový 

priestor pre splnenie zákonnej možnosti vyjadrovať sa k predkladaným legislatívnym zmenám.  

 
Prezident SRK predložil návrh stanoviska SRK k schváleniu novely vysokoškolského zákona a zákona o 
zabezpečovaní kvality, ktorý schválilo prezídium SRK na zasadnutí 11. 10.2018 a otvoril diskusiu. 
 
V diskusii vystúpili: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., prof. Ing. 
Stanislav Kmeť, CSc., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 
Prítomní podporili schválenie predloženého návrhu s úpravami, ktoré boli zapracované do návrhu. 
Následne prezident SRK predložil návrh stanoviska SRK k novele vysokoškolského zákona a zákona o 
zabezpečovaní kvality na schválenie: 

➢ (20 členov s hlasovacím právom hlasovalo: za - 20, proti - 0, zdržal sa - 0).  
Prezident SRK konštatoval, že návrh stanoviska bol schválený jednomyseľne.  
 

Uznesenie č. 2 
SRK jednomyseľne prijala stanovisko k novele vysokoškolského zákona a zákona o zabezpečovaní 

kvality. Znenie stanoviska je zverejnené v prílohe č. 1.  

 
Prezident SRK predložil návrh stanoviska/požiadavky SRK smerom na Ministerstvo financií SR („MF 
SR“), ktorý zaslal rektor Univerzity Komenského v Bratislave Dr. h. c. prof. RDr. Karol Mičieta, PhD. 
a otvoril diskusiu. 
 
V diskusii vystúpil: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
Potvrdil, že pôvodný návrh mal byť zaslaný MF SR pred schválením návrhu štátneho rozpočtu na rok 
2019 vo vláde SR.V súčasnosti je návrh aktuálny pre poslancov NR SR a pre zostavovanie budúcich 
rozpočtov. Prezident SRK predložil návrh s upraveným názvom ako stanovisko SRK k zabezpečeniu 
prístupu k elektronickým informačným zdrojom na schválenie: 

➢ 20 členov s hlasovacím právom prítomných na zasadnutí konsenzuálnym súhlasom prijalo 
stanovisko.  

Prezident SRK konštatoval, že návrh stanoviska bol schválený jednomyseľne.  
 

Uznesenie č. 3 
SRK jednomyseľne prijala stanovisko SRK k zabezpečeniu prístupu k elektronickým informačným 

zdrojom. Znenie stanoviska je zverejnené v prílohe č. 2.  

 
K bodu 5 – Vyjadrenie k návrhu na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie 
Prezident SRK informoval o liste ministerky školstva č. 2018/12003:1-15A0 zo 4. septembra 2018 
s návrhom na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR 
(„Akreditačná komisia) podľa § 81 ods. 2 a v spojení s § 107 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerka navrhuje 
vymenovať za podpredsedu Akreditačnej komisie prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc.  
 
V diskusii vystúpil doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., ktorý podporil návrh.  
 
Vyjadrenie SRK k návrhu na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie riadila volebná a 
mandátová komisia, ktorej zápisnica je v prílohe č. 6 zápisnice z 85 zasadnutia SRK.  
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Uznesenie č. 4 
Slovenská rektorská konferencia vyjadrila súhlas s návrhom ministerky školstva, vedy, výskumu a 
športu SR č. 2018/12003:1-15A0 zo 4. septembra 2018 vymenovať prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, 
CSc. za podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. 

 
K bodu 6 - Vnútorná agenda SRK 
Návrhová komisia predložila prvý návrh uznesenia k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019, ktorý 
schválila vláda na svojom zasadnutí 10. októbra 2018. Prezident SRK otvoril diskusiu k návrhu 
uznesenia a k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019.  
V diskusii vystúpili: Mgr. art. Bálint Lovász, doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr. Karol 
Mičieta, PhD.,  doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
  
Mgr. art. Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl („ŠRVŠ“) vyzval SRK, aby prijala 
zamietavé stanovisko k návrhu budúcoročného rozpočtu, pretože nezohľadňuje požiadavku 
akademickej obce každoročne navyšovať rozpočet o 60 mil. eur a prezentovala ho.  
 
Docent Miroslav Habán, podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
(„OZPŠaV“) informoval o rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR („HSR SR“) o návrhu rozpočtu SR 
na roky 2019 až 2021 dňa 8.  októbra 2018. V kapitole MŠVVaŠ SR je navrhovaný nárast osobných 
výdavkov na platy na rok 2019 pre verejné vysoké školy o 11,5 %. Obdobné zvýšenie je navrhované aj 
na rok 2020. V návrhu sú zahrnuté aj finančné prostriedky na zvýhodnené odmeňovanie pre 
začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a učiteľov vysokých škôl 
od 1. septembra 2019 v sume 10 miliónov eur, ktoré pôjdu do taríf. HSR SR návrh rozpočtu prijala s 
pripomienkami. V NR SR je v súčasnosti novela zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá po prijatí upraví od 1. 1. 2019 osobitnú 
stupnicu platových taríf učiteľov vysokých škôl  a výskumných a vývojových zamestnancov. Štrnásť 
platových tried bude zredukovaných na 11, pričom profesor bude v 11., docent v 10., odborný asistent 
s PhD. v 9., asistent bez PhD. v 8. a lektor v 7. triede. Z 12 platových stupňov (tzv. vekový automat) 
vznikne 14, pričom 12. stupeň bude pre 32 - 35 rokov praxe, 13. pre 36 – 39 rokov praxe a 14. stupeň 
od 40 rokov praxe. Tarifný strop základného platu profesora sa zvýši na 1 541,5 eur, čo je nárast o 11,35 
%. Pripravované zvýšenie platových taríf, teda valorizácia platov na rok 2019 bude približne v objeme 
40 mil. eur. Predseda OZPŠaV bude ešte rokovať o dopadoch valorizácie s ministerkou školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.  
 
Profesor Karol Mičieta označil návrh rozpočtu na vysoké školy za nedostatočný, pretože nezohľadňuje 
plánovanú valorizáciu od 1. januára 2019, ale ani dopady predchádzajúcich valorizácií a odvody, ako aj 
dopad legislatívnych zmien z roku 2018. Docent Tomáš Lengyelfalusy odporučil, aby predstavitelia 
orgánov reprezentácie vysokých škôl prerokovali na plánovanom zasadnutí 12. októbra 2018 spoločné 
stanovisko k návrhu rozpočtu. Prezident SRK predložil návrh uznesenia s úpravami podľa diskusie. 
Následne dal o uznesení k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2019 hlasovať a požiadal aj o mandát 
prípadne upraviť prijaté uznesenia po 85. zasadnutí SRK. Na hlasovaní neboli prítomní Dr. h. c. prof. 
RNDr. Karol Mičieta, PhD. a Dr. h. c. prof. Juraj Stern, PhD., ktorí opustili rokovaciu miestnosť. Počet 
prítomných členov a s hlasovacím právom sa znížil na 18.  

➢ (18 členov s hlasovacím právom hlasovalo: za - 18, proti - 0, zdržal sa - 0).  
Prezident SRK konštatoval, že návrh uznesenia k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019 a mandát pre 
prezidenta SRK dodatočne upraviť znenie prijatých uznesení bol schválený jednomyseľne.  
 

Uznesenie č. 5 
SRK nesúhlasí s vládou schváleným a verejne prezentovaným návrhom štátneho rozpočtu pre 
verejné vysoké školy na rok 2019. Upozorňuje, že v tomto návrhu nie je zohľadnená povinnosť plniť 
všetky zákonné požiadavky kladené vysokým školám vyplývajúce z dopadov valorizácie miezd a 
novoprijatej vysokoškolskej legislatívy. SRK ďalej dôrazne  poukazuje na pretrvávajúce nedostatočné 
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financovanie vzdelávania, vedy, výskumu a umenia na Slovensku. Návrh rozpočtu nevytvára 
predpoklady pre rozvoj vysokého školstva v roku 2019.  

 
Vložené 31. októbra 2018: 
Prezident SRK zaslal dňa 23. októbra 2018 prostredníctvom sekretariátu všetkým členom SRK žiadosť 
o korešpondenčné hlasovanie o návrhu modifikácie uznesenia č. 5 v súlade so štatútom SRK. 
Ukončenie korešpondenčného hlasovania bolo určené na 26. októbra 2018. Záznam o výsledku 
korešpondenčného hlasovania tvorí prílohu zápisnice. 
 
Návrh uznesenia (modifikácia prijatého uznesenia SRK v Prešove) 
SRK pozitívne vníma kroky vlády SR vedúce k úprave platových taríf zamestnancov slovenských vysokých 
škôl platných pre rok 2019, navrhovanej v rámci zmien a doplnení zákona číslo 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Predpokladá, že ak 
tento zákon nadobudne platnosť, štát obvyklým spôsobom zabezpečí príslušnú zmenu vo výške dotácií 
vysokým školám. 
SRK však pripomína svoje viaceré uznesenia k financovaniu vysokých škôl z verejných zdrojov, prijaté 
na jej zasadnutiach konaných v dňoch 14. januára 2016 v Bratislave, 20. apríla 2016 v Nitre, 14. októbra 
2016 v Trnave, 13. decembra 2016 v Nitre, 24. októbra 2017 v Bratislave, 19. decembra 2017 vo 
Zvolene, 24. apríla 2018 v Bratislave, 9. júna 2018 v Prahe a 13. júla 2018 v Trnave. 
V týchto uzneseniach SRK pravidelne upozorňuje na nedostatočné financovanie slovenských vysokých 
škôl a predkladá konkrétnu požiadavku zvyšovať financovanie verejných vysokých škôl z verejných 
zdrojov každoročne o 60 mil. eur mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd. 
SRK znovu žiada o toto navýšenie v roku 2019 a považuje navrhovanú, vládou SR schválenú a verejne 
prezentovanú, výšku dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2019 za 
nedostatočnú, keďže návrh túto požiadavku nespĺňa, naopak, navrhuje sa financovanie verejných 
vysokých škôl na úrovni roku 2018. 
SRK znovu upozorňuje, že tým sa nevytvárajú základné podmienky na zlepšovanie kvality vzdelávacej 
a výskumnej činnosti a konkurencieschopnosti verejných vysokých škôl v medzinárodnom rozmere. 
Taktiež zdôrazňuje, že úspešnosť aktuálnej vysokoškolskej legislatívnej reformy záleží aj na 
materiálnych podmienkach, v ktorých sa táto reforma uskutočňuje. 
Šancu získania prioritne vyššej dotácie na vysoké školstvo vidí SRK predovšetkým vo zvyšovaní podielu 
financovania verejných vysokých škôl z HDP, čím by sa SR pri financovaní vysokých škôl približovala k 
priemeru členských štátov Európskej únie a postupne aj vyspelým krajinám sveta. 
 
Záznam o hlasovaní: 
Počet členov s hlasovacím právom: 26 
Počet zaslaných vyjadrení: 24 
Počet platných zaslaných vyjadrení: 24 
Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0 
Nevyjadrili sa: 2 
 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet zdržaní sa hlasovania: 0 
Počet kladných hlasov: 24 
 

Záver: 
Členovia SRK schválili modifikáciu uznesenia č. 5 z 86. zasadnutia SRK dňa 11. 10. 2018 bez 
pripomienok.  
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Modifikované uznesenie č. 5 
SRK pozitívne vníma kroky vlády SR vedúce k úprave platových taríf zamestnancov slovenských 
vysokých škôl platných pre rok 2019, navrhovanej v rámci zmien a doplnení zákona číslo 553/2003 
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Predpokladá, že 
ak tento zákon nadobudne platnosť, štát obvyklým spôsobom zabezpečí príslušnú zmenu vo výške 
dotácií vysokým školám. 
SRK však pripomína svoje viaceré uznesenia k financovaniu vysokých škôl z verejných zdrojov, 
prijaté na jej zasadnutiach konaných v dňoch 14. januára 2016 v Bratislave, 20. apríla 2016 v Nitre, 
14. októbra 2016 v Trnave, 13. decembra 2016 v Nitre, 24. októbra 2017 v Bratislave, 19. decembra 
2017 vo Zvolene, 24. apríla 2018 v Bratislave, 9. júna 2018 v Prahe a 13. júla 2018 v Trnave. 
V týchto uzneseniach SRK pravidelne upozorňuje na nedostatočné financovanie slovenských 
vysokých škôl a predkladá konkrétnu požiadavku zvyšovať financovanie verejných vysokých škôl 
z verejných zdrojov každoročne o 60 mil. eur mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie 
miezd. 
SRK znovu žiada o toto navýšenie v roku 2019 a považuje navrhovanú, vládou SR schválenú a verejne 
prezentovanú, výšku dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2019 za 
nedostatočnú, keďže návrh túto požiadavku nespĺňa, naopak, navrhuje sa financovanie verejných 
vysokých škôl na úrovni roku 2018. 
SRK znovu upozorňuje, že tým sa nevytvárajú základné podmienky na zlepšovanie kvality 
vzdelávacej a výskumnej činnosti a konkurencieschopnosti verejných vysokých škôl 
v medzinárodnom rozmere. Taktiež zdôrazňuje, že úspešnosť aktuálnej vysokoškolskej legislatívnej 
reformy záleží aj na materiálnych podmienkach, v ktorých sa táto reforma uskutočňuje. 
Šancu získania prioritne vyššej dotácie na vysoké školstvo vidí SRK predovšetkým vo zvyšovaní 
podielu financovania verejných vysokých škôl z HDP, čím by sa SR pri financovaní vysokých škôl 
približovala k priemeru členských štátov Európskej únie a postupne aj vyspelým krajinám sveta.  

Vloženie 31. októbra 2018 ukončené. 
 
Prezident SRK predložil návrh spoločného vyhlásenia Českej konferencie rektorov („ČKR“) a SRK k 100. 
výročiu založenia Československej republiky, ktoré je iniciatívou slovenskej strany. Prezídium SRK 
schválilo návrh, ktorý bol zaslaný ČKR. Česká strana schválila návrh vyhlásenia na 147. zasadnutí pléna 
ČRK 5. októbra 2018 v Olomouci. Členovia SRK vyjadrili podporu prijatiu spoločného vyhlásenia. 
Prezident SRK dal o spoločnom vyhlásení ČKR a SRK k 100. výročiu založenia ČSR hlasovať. Na hlasovaní 
boli prítomní aj Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a Dr. h. c. prof. Juraj Stern, PhD., ktorí osa vrátili 
do rokovacej miestnosti. Počet prítomných členov a s hlasovacím právom sa zvýšil na 20. 

➢ (20 členov s hlasovacím právom hlasovalo: za - 20, proti - 0, zdržal sa - 0).  
Prezident SRK konštatoval, že návrh spoločného vyhlásenia ČKR a SRK bol schválený jednomyseľne.  
 

Uznesenie č. 6 
SRK jednomyseľne schválila znenie Spoločného vyhlásenia Českej konferencie rektorov a SRK 100. 
výročiu založenia Československej republiky – v prílohe č. 3.  

 
Prezident SRK predložil návrh spoločného vyhlásenia SRK a Maďarskej rektorskej konferencie („MRK“) 
v rámci Slovensko-maďarského rektorského fóra, ktoré sa bude konať 11. októbra 2018 poobede 
a odovzdal slovo rektorovi Prešovskej univerzity v Prešove profesorovi Petrovi Kónyovi, iniciátorovi 
a hlavnému organizátorovi podujatia, aby  predstavil návrh. Ide o návrh MRK, ktorá ho v tejto podobe 
už aj schválila. Členovia SRK vyjadrili podporu prijať navrhované vyhlásenie pri príležitosti Slovenského-
maďarského rektorského fóra. Prezident SRK dal o spoločnom vyhlásení SRK a MRK hlasovať: 

➢ (20 členov s hlasovacím právom hlasovalo: za - 20, proti - 0, zdržal sa - 0).  
Prezident SRK konštatoval, že návrh spoločného vyhlásenia SRK a MRK bol schválený jednomyseľne.  
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Uznesenie č. 7 
SRK jednomyseľne schválila znenie Spoločného vyhlásenia SRK a Maďarskej rektorskej konferencie 
– v prílohe č. 4. 

 
K bodu 7 – Rozličné 
Prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc., člen Akreditačnej komisie, sa poďakoval členom SRK za súhlas 
s vymenovaním za podpredsedu komisie. Informoval, že Akreditačná komisia bude funkčná aj 
v prechodnom období a požiadal, aby vysoké školy, ktoré budú v tomto čase predkladať návrhy na 
akreditáciu, dbali o správne a kvalitné vypracovanie spisov. Profesor Karol Mičieta sa poďakoval 
členom Akreditačnej komisie za ich doterajšiu prácu a za ústretovosť. Prítomní členovia vyjadrili 
všeobecný súhlas s poďakovaním.   
 
Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. zastupoval prezidenta SRK na 12. zasadnutí Monitorovacieho výboru 
operačného programu výskum a inovácie („MV OP VaI“) dňa 3.októbra 2018. Členov SRK informoval, 
že v rámci súčasného programového obdobia OP VaI bolo celkovo vyčerpaných 5 % z alokovanej sumy.  
 
Na záver sa prezident SRK poďakoval v mene prítomných členov a hostí hostiteľovi - profesorovi 
Petrovi Kónyovi a potom obaja pozvali členov SRK a hostí na Slovensko-maďarské rektorské fórum.   
 
Najbližšie riadne zasadnutie SRK sa bude konať 6. - 7. decembra 2018 na Akadémii ozbrojených síl gen. 
M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.  
 
V Prešove 11. októbra 2018 a v Bratislave 31. októbra 2018 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 
 
 
 
 
Schválil: ............................................................. 
               prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
      prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
 
 
 
 
 
Overili: ..............................................................                     .............................................................. 

      doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.   Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. 
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Uznesenia prijaté na 85. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie 
11. októbra 2018 v Prešove 

 
Uznesenie č. 1 
SRK vyjadruje nesúhlas s metodologickou koncepciou a koordináciou procesov zo strany 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) pri príprave návrhu novej Sústavy 

študijných odborov („SŠO“). SRK očakávala predloženie dôvodovej správy k prvému návrhu revízie 

SŠO. V súčasnosti SRK požaduje bezodkladné predloženie vyhodnotenia všetkých pripomienok 

vysokých škôl zaslaných MŠVVaŠ SR, dôvodovej správy k návrhu revízie vrátane vysvetlenia budúcej 

aplikačnej praxe. SRK žiada MŠVVaŠ SR vytvoriť reprezentáciám vysokých škôl adekvátny časový 

priestor pre splnenie zákonnej možnosti vyjadrovať sa k predkladaným legislatívnym zmenám.  

Uznesenie č. 2 
SRK jednomyseľne prijala stanovisko k novele vysokoškolského zákona a zákona o zabezpečovaní 

kvality. Znenie stanoviska je zverejnené v prílohe č. 1.  

Uznesenie č. 3 
SRK jednomyseľne prijala stanovisko SRK k zabezpečeniu prístupu k elektronickým informačným 

zdrojom. Znenie stanoviska je zverejnené v prílohe č. 2.  

Uznesenie č. 4 
Slovenská rektorská konferencia vyjadrila súhlas s návrhom ministerky školstva, vedy, výskumu a 
športu SR č. 2018/12003:1-15A0 zo 4. septembra 2018 vymenovať prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, 
CSc. za podpredsedu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. 
 
Modifikované uznesenie č. 5 
SRK pozitívne vníma kroky vlády SR vedúce k úprave platových taríf zamestnancov slovenských 
vysokých škôl platných pre rok 2019, navrhovanej v rámci zmien a doplnení zákona číslo 553/2003 
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Predpokladá, že 
ak tento zákon nadobudne platnosť, štát obvyklým spôsobom zabezpečí príslušnú zmenu vo výške 
dotácií vysokým školám. 
SRK však pripomína svoje viaceré uznesenia k financovaniu vysokých škôl z verejných zdrojov, 
prijaté na jej zasadnutiach konaných v dňoch 14. januára 2016 v Bratislave, 20. apríla 2016 v Nitre, 
14. októbra 2016 v Trnave, 13. decembra 2016 v Nitre, 24. októbra 2017 v Bratislave, 19. decembra 
2017 vo Zvolene, 24. apríla 2018 v Bratislave, 9. júna 2018 v Prahe a 13. júla 2018 v Trnave. 
V týchto uzneseniach SRK pravidelne upozorňuje na nedostatočné financovanie slovenských 
vysokých škôl a predkladá konkrétnu požiadavku zvyšovať financovanie verejných vysokých škôl 
z verejných zdrojov každoročne o 60 mil. eur mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie 
miezd. 
SRK znovu žiada o toto navýšenie v roku 2019 a považuje navrhovanú, vládou SR schválenú a verejne 
prezentovanú, výšku dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2019 za 
nedostatočnú, keďže návrh túto požiadavku nespĺňa, naopak, navrhuje sa financovanie verejných 
vysokých škôl na úrovni roku 2018. 
SRK znovu upozorňuje, že tým sa nevytvárajú základné podmienky na zlepšovanie kvality 
vzdelávacej a výskumnej činnosti a konkurencieschopnosti verejných vysokých škôl 
v medzinárodnom rozmere. Taktiež zdôrazňuje, že úspešnosť aktuálnej vysokoškolskej legislatívnej 
reformy záleží aj na materiálnych podmienkach, v ktorých sa táto reforma uskutočňuje. 
Šancu získania prioritne vyššej dotácie na vysoké školstvo vidí SRK predovšetkým vo zvyšovaní 
podielu financovania verejných vysokých škôl z HDP, čím by sa SR pri financovaní vysokých škôl 
približovala k priemeru členských štátov Európskej únie a postupne aj vyspelým krajinám sveta.  
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Uznesenie č. 6 
SRK jednomyseľne schválila znenie Spoločného vyhlásenia Českej konferencie rektorov a SRK 100. 
výročiu založenia Československej republiky – v prílohe č. 3.  
 
Uznesenie č. 7 
SRK jednomyseľne schválila znenie Spoločného vyhlásenia SRK a Maďarskej rektorskej konferencie 
– v prílohe č. 4. 
 
 
V Prešove 11. októbra 2018 a v Bratislave 31. októbra 2018 
 
 
 
 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., 
prezident SRK 
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Príloha č. 1 
Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k zákonom o vysokom školstve 

 
Národná rada SR dňa 11. septembra 2018 schválila zákon č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zákon č. č. 269/2018 Z. z o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania. 
 
Slovenská rektorská konferencia („SRK“) hodnotí prijatie týchto právnych noriem ako spustenie 
vysokoškolskej reformy bez zohľadnenia všetkých potrebných súvislostí. Pri aplikácií prijatých 
zákonov, v ktorých totiž neboli akceptované všetky pripomienky SRK, očakáva problémy pri ich 
implementácii. Osobitne zdôrazňuje dôležitosť správnej interpretácie a aplikácie prijatých zákonov 
v praxi. Novokreované procesy zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania by nemali 
podliehať akýmkoľvek parciálnym záujmom, ale mali by sledovať potreby študentov a zamestnancov 
vysokých škôl, rozvíjať kvalitu vzdelávania, výskumu a spoločenskej misie vysokých škôl v súlade s 
ich autonómiou. SRK je pripravená a považuje za kľúčové  spolupracovať s Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) a budúcou Akreditačnou agentúrou („AA“) na tvorbe 
akreditačných štandardov, revízii sústavy študijných odborov a ďalších súvisiacich noriem. Zároveň 
SRK očakáva ďalšie kroky štátu, vedúce k zlepšeniu podmienok činnosti slovenských vysokých škôl 
a ich postavenia v európskom priestore vzdelávania a vedy. 
 
SRK naďalej trvá na svojej požiadavke prijať nový zákon o vysokých školách. Tento zákon by mal 
rámcovo, prehľadne a bez nejasností v interpretáciách riešiť postavenie a fungovanie vysokých škôl, 
adekvátne postavenie SRK, zaviesť efektívne a udržateľné pravidlá ich financovania, ale aj vytvoriť 
podmienky pre zlepšenie manažmentu vysokých škôl. SRK je pripravená spolupracovať aj v tejto 
oblasti s ministerstvom. 
 
V Prešove 11. októbra 2018 
 
 
 
 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., 
prezident SRK 
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Príloha č. 2 
Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k zabezpečeniu prístupu  

k elektronickým informačným zdrojom 

  

Prístupy k celosvetovým vedeckým databázam renomovaných vydavateľov sú pre väčšinu 
akademických inštitúcií na Slovensku od roku 2009 zabezpečované v prevažnej miere na 
centralizovanej úrovni. Proces nákupov konzorciálnych prístupov na centralizovanej úrovni je 
zastrešený Centrom vedecko-technických informácií SR („CVTI SR“) s využitím prostriedkov 
štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom národných projektov CVTI SR v rámci OP Výskum a vývoj 
(2007-2013) a OP Výskum a inovácie (2014-2020). Vďaka disponibilite týchto finančných 
prostriedkov boli prístupy k pomerne širokému portfóliu vedeckých databázach pre vybrané 
konzorciá verejných akademických inštitúcií zabezpečované bez potreby akéhokoľvek financovania 
zo strany týchto zapojených inštitúcií. Tým samozrejme došlo k významnému šetreniu prostriedkov 
štátneho rozpočtu (v priemere cca. 5 mil. € ročne), keďže prístupy k najnovším svetovým poznatkom 
prostredníctvom týchto informačných zdrojov sú pre Slovenskú akadémiu vied a vysoké školy 
realizujúce výskum a vývoj nevyhnutnosťou. 
  
Prostriedky predmetného, aktuálne implementovaného národného projektu CVTI SR sú však 
limitované a pre adekvátne zabezpečenie prístupov do databáz nedostatočné. Je preto potrebné 
zabezpečiť, zo strany CVTI SR už dlhodobo avizované, spolufinancovanie z prostriedkov štátneho 
rozpočtu. Na obdobie rokov 2019 - 2021 je odhadované potrebné navýšenie rozpočtu na tento účel 
v objeme cca. 19,5 mil. € (pri zachovaní aktuálneho stavu zapojených inštitúcií a predplácaných 
vedeckých databáz). Z týchto prostriedkov bude potom možné spolufinancovať prístupy na obdobie 
r. 2020 - 2022 (keďže platby za prístupy sú spravidla realizované na aktuálne obdobie koncom 
predchádzajúceho kalendárneho roka). 
  
Z pozície Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) preto žiadame vyčleniť zo štátneho rozpočtu čo 
najväčší objem finančných prostriedkov na tento účel do budúcoročných rozpočtov sekcie vysokých 
škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“). Navýšenie financií je 
nevyhnutným prostriedkom na fungovanie vedy a výskumu na Slovensku. 
 
V Prešove 11. októbra 2018 
 
 
 
 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., 
prezident SRK 
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Príloha č. 3 
Spoločné vyhlásenie Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie  

k 100. výročiu založenia Československej republiky 
 
Česká konferencia rektorov a Slovenská rektorská konferencia vydávajú k 28. októbru 2018 spoločné 
vyhlásenie pri príležitosti okrúhleho výročia založenia Československej republiky. 
 
Najvyšší predstavitelia akademickej obce v Českej republike a v Slovenskej republike sa s úctou a 
hrdosťou pripájajú k spomienke na založenie spoločného štátu, ktorý v roku 1918 znamenal 
naplnenie štátoprávneho úsilia Čechov a Slovákov. Napriek zložitosti doby a problémom, ktorým 
spoločný štát v nasledujúcich rokoch čelil, ostáva jeho prínos pre vysokoškolský sektor 
nepopierateľný. Počas existencie Československej republiky boli zakladané nové univerzity, zvýšil sa 
počet vysokoškolsky vzdelanej inteligencie, rozvíjali sa veda, kultúra a umenie.  
 
Spolupráca českých a slovenských akademikov pretrváva aj po rozpade spoločného štátu. Pravidelné 
stretnutia členov Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie podporujú 
a rozširujú existujúce väzby a spoluprácu a sú jedným z prejavov nadštandardných vzťahov našich 
národov. Našim spoločným cieľom je plnohodnotné zastúpenie českých a slovenských vysokých škôl 
v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a Európskom výskumnom priestore. Obidva 
vysokoškolské systémy majú nielen spoločnú históriu a tradície, ale v súčasnosti čelia aj podobným 
výzvam a problémom. Vysoké školy v oboch krajinách sú predmetom rovnakých procesov 
europeizácie a globalizácie.  
 
Týmto deklarujeme záujem pokračovať v spolupráci nielen na bilaterálnej inštitucionálnej úrovni, 
ale aj v multilaterálnych vzťahoch, ktoré sú v Európe stále častejšie podporované.  
 
V kontexte historického odkazu prvej československej republiky podporujeme demokratické 
princípy a dôslednú ochranu základných ľudských práv a slobôd. Preto vysoké školy budú aj naďalej 
vzdelávať a vychovávať študentov v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie  
k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu, k národnej hrdosti a 
občianskej zodpovednosti v súlade so základnými princípmi Magna Charta Universitatum. 
 
Zároveň sa obraciame na vládnych predstaviteľov Českej republiky a Slovenskej republiky, aby 
venovali náležitú pozornosť a podporu školstvu, vede a výskumu v záujme spoločenského 
a hospodárskeho rozvoja oboch krajín.  
 
Partnerstvo Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie považujeme za zásadné 
aj v európskom kontexte.  
 
 
V Prahe dňa 25. októbra 2018 
 
 
      Za Českú konferenciu rektorov:    Za Slovenskú rektorskú konferenciu: 
 
 
 
 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA   prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  
                       predseda               prezident 
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Príloha č. 4 
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE 

SLOVENSKEJ REKTORSKEJ KONFERENCIE A MAĎARSKEJ REKTORSKEJ KONFERENCIE 
 
Slovenská rektorská konferencia a Maďarská rektorská konferencia prijali pri  príležitosti I. slovensko-
maďarského rektorského fóra, konaného na Slovensku, na Prešovskej univerzite v Prešove toto 
stanovisko: 
 
Poslaním našich systémov vysokoškolského vzdelávania je prispievať k posilňovaniu mravného, 
duchovného a hospodárskeho rozvoja našich národov vzdelávaním a výchovou nových generácií. 
Cieľom vysokých škôl je odovzdávanie znalostí, napomáhanie konkurencieschopnosti a 
plnohodnotného uplatnenia sa jednotlivca v spoločnosti a prehlbovanie ľudského poznania.  
 
Budúcnosť našich národov vo veľkej miere závisí od stavu ich vzdelanosti, kultúry, spoločnosti, vedy, 
výskumu a umenia. Hlavnými nositeľmi týchto atribútov sú strediská kultúry, poznania a bádania, 
osobitne inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.  
 
Hľadaním, získavaním a šírením poznatkov slúžia akademické inštitúcie celej spoločnosti. V záujme 
jej kultúrneho, sociálneho a hospodárskeho napredovania rozvíjajú významné úsilie v oblasti 
celoživotného vzdelávania ako prirodzenej súčasti profesionálnej dráhy každého jednotlivca. 
  
Významnými predpokladmi dôstojného plnenia poslania vysokých škôl v 21. storočí je  prehlbovanie 
ich doterajšej spolupráce, nadviazanie nových kooperačných partnerstiev, ako aj inovácie v tejto 
oblasti. Východiskom takejto spolupráce je kooperácia obidvoch našich štátov v rozličných 
oblastiach a formách. Inovácie v systémoch nášho vysokého školstva týkajúce sa právneho 
postavenia vysokých škôl a posilnenia ich autonómie môžu byť garanciami obnovy a rozvoja našich 
univerzít. 
 
Slovenská rektorská konferencia a Maďarská rektorská konferencia podporujú nielen prehĺbenie 
kontaktov slovenských a maďarských univerzít a vysokých škôl, ale aj vytvorenie užšej spolupráce 
stredoeurópskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. 
 
V tomto kontexte vyjadrujú záujem o pravidelné stretávanie sa rektorských konferencií ako 
platformy pre uskutočňovanie spoločných cieľov. 
 
V Prešove 11. októbra 2018 
 
Za Slovenskú rektorskú konferenciu:   Za Maďarskú rektorskú konferenciu:  
 
 
 
 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.                             prof. Dr. János Józsa 
                     prezident                          prezident 
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Príloha č. 5 
 

Záznam č. 5/2018 o výsledku korešpondenčného hlasovania SRK  
o modifikácii uznesenia č. 5 z 86. zasadnutia SRK dňa 11.  10. 2018 v Prešove 

 
Žiadosť o korešpondenčné hlasovanie o návrhu modifikácie uznesenia č. 5 prijatého na 86. zasadnutí 
SRK, ktoré sa konalo dňa 11. 10. 2018 v Prešove bola odoslaná členom SRK elektronickou poštou v 
súlade so štatútom SRK dňa 23. 10. 2018. Ukončenie hlasovania bolo určené na 26. 10. 2018.  
 
Spôsob hlasovania: každý rektor verejnej a štátnej vysokej školy má jeden hlas. Rektorom súkromných 
vysokých škôl prislúcha jeden kuriálny hlas za každú aj začatú päticu súkromných vysokých škôl okrem 
hlasovania o zvolení a odvolaní prezidenta a viceprezidentov SRK. Podľa webového sídla MŠVVaŠ SR je 
na Slovensku k 23. 10. 2018 12 súkromných vysokých škôl. Z toho vyplývajú 3 kuriálne hlasy rektorov 
súkromných vysokých škôl. SRK má k 23. 10. 2018 26 členov s hlasovacím právom.  
 
Nositelia kuriálnych hlasov: zástupkyňa rektoriek a rektorov súkromných vysokých škôl oznámila 
dohodu väčšiny rektoriek a rektorov súkromných vysokých škôl, aby nositeľmi kuriálnych hlasov boli 
traja rektori, ktorí sa zúčastnili na 86. zasadnutí SRK 11. 10. 2018 v Prešove. 
 
Počty platné pre hlasovanie: 
Počet všetkých členov SRK: 32 
Počet všetkých členov SRK s hlasovacím právom: 26 
Minimálny požadovaný počet členov s hlasovacím právom pre splnenie podmienky uznášaniaschop-
nosti: 14 
Počet hlasov potrebných pre kladný výsledok hlasovania: 14 platných vyjadrení  
 
Znenie uznesenia: 
„Návrh uznesenia (modifikácia prijatého uznesenia SRK v Prešove) 
 
SRK pozitívne vníma kroky vlády SR vedúce k úprave platových taríf zamestnancov slovenských vysokých 
škôl platných pre rok 2019, navrhovanej v rámci zmien a doplnení zákona číslo 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Predpokladá, že ak tento 
zákon nadobudne platnosť, štát obvyklým spôsobom zabezpečí príslušnú zmenu vo výške dotácií 
vysokým školám. 
 
SRK však pripomína svoje viaceré uznesenia k financovaniu vysokých škôl z verejných zdrojov, prijaté na 
jej zasadnutiach konaných v dňoch 14. januára 2016 v Bratislave, 20. apríla 2016 v Nitre, 14. októbra 
2016 v Trnave, 13. decembra 2016 v Nitre, 24. októbra 2017 v Bratislave, 19. decembra 2017 vo 
Zvolene, 24. apríla 2018 v Bratislave, 9. júna 2018 v Prahe a 13. júla 2018 v Trnave. 
 
V týchto uzneseniach SRK pravidelne upozorňuje na nedostatočné financovanie slovenských vysokých 
škôl a predkladá konkrétnu požiadavku zvyšovať financovanie verejných vysokých škôl z verejných 
zdrojov každoročne o 60 mil. eur mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd. 
 
SRK znovu žiada o toto navýšenie v roku 2019 a považuje navrhovanú, vládou SR schválenú a verejne 
prezentovanú, výšku dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2019 za 
nedostatočnú, keďže návrh túto požiadavku nespĺňa, naopak, navrhuje sa financovanie verejných 
vysokých škôl na úrovni roku 2018. 
 
SRK znovu upozorňuje, že tým sa nevytvárajú základné podmienky na zlepšovanie kvality vzdelávacej 
a výskumnej činnosti a konkurencieschopnosti verejných vysokých škôl v medzinárodnom rozmere. 
Taktiež zdôrazňuje, že úspešnosť aktuálnej vysokoškolskej legislatívnej reformy záleží aj na materiálnych 
podmienkach, v ktorých sa táto reforma uskutočňuje. 
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Šancu získania prioritne vyššej dotácie na vysoké školstvo vidí SRK predovšetkým vo zvyšovaní podielu 
financovania verejných vysokých škôl z HDP, čím by sa SR pri financovaní vysokých škôl približovala k 
priemeru členských štátov Európskej únie a postupne aj vyspelým krajinám sveta.“ 
 
Hlasovanie bolo uzavreté: 26. 10. 2018 o 24,00 h. 
 
Záznam o hlasovaní: 
Počet členov s hlasovacím právom: 26 
Počet zaslaných vyjadrení: 24 
Počet platných zaslaných vyjadrení: 24 
Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0 
Nevyjadrili sa: 2 
 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet zdržaní sa hlasovania: 0 
Počet kladných hlasov: 24 
 
Záver: 
Členovia SRK schválili modifikáciu uznesenia č. 5 z 86. zasadnutia SRK dňa 11. 10. 2018 bez 
pripomienok.  
 
Zoznam hlasujúcich s ich vyjadreniami je archivovaný na sekretariáte ISRK.  
 
Platnosť korešpondenčného hlasovania potvrdzuje svojim podpisom: 
 
 
 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

V Bratislave 31. októbra 2018 
 
 


