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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 

4. septembra 2014, Zvolen 

 

Prítomní: 

• Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

• Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

• prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

• prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. 

• Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. 

• prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

• prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

• prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

• doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. 

• prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 

• prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. 

• doc. Milan Rašla, akad. mal. 

• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

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

• prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. 

• prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

• prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. 
 
Ospravedlnení: 

• doc. Samuel Abrahám, PhD. 

• prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 

• Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

• Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. 

• doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. 

• Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

• doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

• Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 

• prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

• doc. RNDr. János Tóth, PhD. 
 
Hostia: 

• prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. 

• prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 
 

Program: 
1) Schválenie návrhu programu zasadnutia 
2) Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR – vyjadrenie SRK 
3) Návrh novely zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 
4) Rôzne 
 
Rokovanie viedol prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prezident Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“).  
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Prezident SRK otvoril mimoriadne zasadnutie SRK, ktoré bolo zvolané z podnetu ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR („minister“) a ktorý sa zároveň ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí. 
Prezident SRK následne oznámil personálne zmeny, ktoré sa uskutočnili medzi členmi SRK a menovite 
privítal na zasadnutí nového rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. ThDr. Jozefa Jaraba, 
PhD.  
 
Ďalej boli na rokovaní SRK prítomní ako hostia prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. poverený výkonom 
funkcie rektora Vysokej školy bezpečnostného manažmentu v Košiciach a  prof. Ing. Viktor Smieško, 
PhD., predseda Rady vysokých škôl SR. 
 
Prezident SRK navrhol za tretieho člena volebnej (mandátovej) komisie SRK prof. prof. PhDr. Ericha 
Petláka, CSc. Stálymi členmi komisie sú Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc., predsedníčka a prof. 
RNDr. René Matlovič, PhD., člen. V následnom hlasovaní o návrhu na tretieho člena komisie SRK sa z 
18 prítomných členov vyjadrilo: 
za návrh: 17 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržal sa hlasovania: 1 člen 
 
Za overovateľov zápisnice boli prezidentom SRK navrhnutí Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. a prof. 
Ing. Robert Redhammer, PhD. V následnom hlasovaní o návrhu sa z 18 prítomných členov vyjadrilo: 
za návrh: 16 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržali sa hlasovania: 2 členovia 
 
Prítomní traja rektori súkromných vysokých škôl sa stali nositeľmi kuriálnych hlasov pre mimoriadne  
zasadnutie SRK a to menovite prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. a  
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. 
 
K bodu 1: Schválenie návrhu programu mimoriadneho zasadnutia SRK 

Prezident navrhol program rokovania doplnený o bod 4) Rôzne a dal hlasovať o návrhu programu. 
Z 18 prítomných členov SRK na zasadnutí hlasovalo: 
za návrh: 18 členov 
proti návrhu: žiaden člen  
zdržal sa hlasovania: žiaden člen 
Prezident SRK konštatoval schválenie programu mimoriadneho zasadnutia SRK.  
 
K bodu 2: Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR – 

vyjadrenie SRK 

Prezident SRK predstavil listy ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR s doplňujúcim návrhom na 
členov Akreditačnej komisie s č. 2014-4998/40792:44-15A0 zo dňa 27. 8. 2014 a č.2014-
4998/41510:45-15A0 zo dňa 28. 8. 2014. Následne sumarizoval informácie o dvoch navrhovaných 
členoch komisie a požiadal rektorov vysokých škôl, ktorí návrhy podporili o prípadné vyjadrenie. 
Následne odovzdal slovo predsedníčke volebnej (mandátovej) komisie SRK Dr. h. c. prof. PhDr. Beáte 
Kosovej, CSc., ktorá viedla hlasovanie o vyjadrení sa členov SRK k návrhu ministra školstva.  
 
Zápisnica volebnej (mandátovej) komisie SRK z hlasovania o vyjadrení k návrhu ministra je súčasťou 
zápisnice z mimoriadneho zasadnutia SRK. Podľa štatútu SRK hlasuje o personálnych otázkach tajne.  
 
K bodu  3: Návrh novely zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov 

Na základe diskusie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá prebehla počas 68. 
riadneho zasadnutia SRK 8. 7. 2014 vo Zvolene a v súlade s uznesením č. 4 z uvedeného zasadnutia 
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poveril prezident SRK rektorku Dr. h. c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD. vypracovaním návrhu na 
riešenie predaja dubiózneho majetku verejnej vysokej školy. 
  
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. predložila paragrafový návrh vo forme novely zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách, pretože zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a jeho 
novela sa netýka verejných vysokých škôl. Tie v uvedenej veci postupujú podľa zákona o vysokých 
školách a zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií. Z tohto dôvodu nie 
je možné využiť pre riešenie problému predaja dubiózneho majetku verejných vysokých škôl 
predloženú novelu zákona č. 278/1993 Z. z.  
 
V diskusii, ktorú otvoril prezident SRK, navrhol doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., aby boli zmenené § 9 a  
§ 27 tak, aby sa k odpredaju dubiózneho majetku fakulty nevyjadroval aj akademický senát fakulty.  
Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, PhD. podporila predchádzajúci návrh a požiadala upraviť návrh v § 
17 ods. 7 a 8 tak, aby bolo spojenie „zníženú o 50 %“ nahradené spojením „zníženú najviac o 50 %“. 
Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. upozornil, že sa novelizuje zákon č. 278/1993 Z. z. a otvorenie 
ďalšej novely, ktorá by uľahčila verejným vysokým školám odpredaj dubiózneho majetku je 
nepravdepodobné. Zaujímal sa, či Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uvažuje 
o predložení nového zákona o vysokých školách, resp. jeho novelizácii, tak ako to bolo avízované 
predchádzajúcim vedením ministerstva a či SRK predloží ministrovi návrhy na zmeny v súčasnom 
zákone o vysokých školách, ktorých riešenie považuje za najpálčivejšie. Viceprezident SRK prof. doc. 
JUDr. Marek Šmid, PhD. doplnil, že návrh predložený na rokovanie SRK smeruje k priamej novelizácii 
zákona o vysokých školách. Navrhol, aby SRK nepredkladala konkrétne paragrafové znenie, ale vecné 
uznesenie/koncepciu a ministerstvo následne vypracuje legislatívno-technický návrh. Viceprezident 
SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. navrhol vypustiť návrh § 27 z predloženého dokumentu a navrhol, 
aby sa zmeny koncipovali smerom k zákonu o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií.  
Prezident SRK potvrdil, že rokoval s ministrom o vysokoškolskej legislatíve a minister prisľúbil 
spoluprácu v prípade, že SRK predloží koncepčné návrhy na legislatívne zmeny.  
 
Prezident SRK dal hlasovať o protinávrhoch na zmeny v návrhu predloženom Dr. h. c. prof. Ing. 
Tatianou Čorejovou, PhD. K návrhu, aby boli upravené, resp. vypustené § 9 a § 27 tak, aby sa 
akademický senát fakulty nevyjadroval k odpredaju dubiózneho majetku verejnej vysokej školy 
hlasovalo z 19 prítomných členov s hlasovacím právom: 
za návrh: 19 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržal sa: žiaden člen 
Prezident konštatoval schválenie protinávrhu.   
 
K návrhu na zmenu v predloženom § 27, aby sa spojenie „zníženú o 50 %“ nahradilo spojením 
„zníženú najviac o 50 %“ sa z 19 prítomných členov SRK s hlasovacím právom vyjadrilo: 
za návrh: 19 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržal sa: žiaden člen 
Prezident skonštatoval schválenie protinávrhu. 
 
O návrhu, aby právna komisia SRK upravila požiadavky SRK ohľadne odpredaja dubiózneho majetku 
do formy konceptu a nie paragrafového znenia, hlasovalo z 19 prítomných členov s hlasovacím 
právom: 
za návrh: 19 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržal sa: žiaden člen 
Prezident skonštatoval schválenie návrhu.  
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K bodu 4: Rôzne 

Prezident SRK informoval o svojom postupe vo veci projektu Akreditačnej komisie „Identifikácia 
špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“ a liste generálneho riaditeľa Sekcie 
vysokých škôl ministerstva k používaniu štátneho znaku verejnými vysokými školami. Prezident SRK 
zaslal list ministrovi so stanoviskom SRK k projektu identifikácie špičkových tímov a list s požiadavkou 
na riešenie problému používania štátneho znaku. Ministerstvo zatiaľ neposlalo oficiálne vyjadrenie 
k uvedeným listom.    
 
Prezident SRK opustil rokovanie z dôvodu ďalších povinností a požiadal viceprezidenta SRK  
prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., aby ďalej viedol zasadnutie SRK. 
 
Návrhová komisia predložila návrhy uznesení. O návrhu uznesenia č. 1 hlasovalo z 18 prítomných 
členov s hlasovacím právom: 
za návrh: 18 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržal sa: žiaden člen 
Predsedajúci konštatoval schválenie uznesenia č. 1 
 
Uznesenie č. 1 

Slovenská rektorská konferencia súhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na 
vymenovanie  Ing. Viliama Kupca, PhD. a Mons. prof. ThDr. Mariána Šurába, PhD. za členov 
Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.  
 
O návrhu uznesenia č. 2 hlasovalo z 18 prítomných členov s hlasovacím právom: 
za návrh: 18 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržal sa: žiaden člen 
Predsedajúci konštatoval schválenie uznesenia č. 2 
 
Uznesenie č. 2 

Slovenská rektorská konferencia poveruje právnu komisiu SRK vypracovať vecný návrh na právne 
zmeny týkajúce sa nakladania s (dubióznym) majetkom verejnej vysokej školy v zmysle návrhov  
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. a Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. tak, aby: 

- o nakladaní s (dubióznym) majetkom nerozhodoval akademický senát fakulty; 
- verejná vysoká škola mohla znížiť primeranú cenu najviac o 50 %.   

 
O návrhu uznesenia č. 3 hlasovalo z 18 prítomných členov s hlasovacím právom: 
za návrh: 18 členov 
proti návrhu: žiaden člen 
zdržal sa: žiaden člen 
Predsedajúci konštatoval schválenie uznesenia č. 3 
 
Uznesenie č. 3 

Slovenská rektorská konferencia poveruje prezídium SRK, aby rokovalo s ministrom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR o úprave dodatkov k dotačným zmluvám verejných vysokých škôl podľa 
uznesenia č. 1 zo 68. zasadnutia SRK, ktoré sa konalo 8. 7. 2014 vo Zvolene.  
 
V diskusii bol vznesený návrh, aby v záujme zvýšenia váhy SRK sa na oficiálnych rokovaniach na 

úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu za SRK zúčastňovali vždy viacerí rektori, resp. 

prezídium SRK.  
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Na záver rokovania sa predsedajúci poďakoval prítomným za účasť.  
 
Termín a miesto 69. zasadnutia SRK budú členom SRK oznámené dodatočne. 
 
 
Zvolen, 4. 9. 2014 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 

 
............................................................. 

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

 
Overovatelia: 
 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.    ..............................................................  
   
 
 
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.   .............................................................. 
 
 


