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Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,  

8. marca 2018 v Bratislave 
 

Prítomní: 

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

• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

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

• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

• doc. Mária Heinzová, ArtD. 

• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

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

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

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

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

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

• prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. 

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

• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

• prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. 

 
Ospravedlnení a neprítomní: 

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

• doc. Samuel Abrahám, PhD.  

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

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.  

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

• prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

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

• doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD. 

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

• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.  

• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

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

Hostia: 

• prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc. 
 
Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) otvoril a viedol prezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 
Kropil, PhD. („prezident SRK“). Viceprezident a rektor Univerzity Komenského v Bratislave Dr. h. c. prof. 
RNDr. Karol Mičieta, PhD. z pozície spoluorganizátora a hostiteľa zasadnutia privítal prítomných na 
pôde univerzity. 
 
V úvode rokovania prezident SRK informoval, že prezídium SRK sa rozhodlo zvolať mimoriadne 
zasadnutie SRK s cieľom vyjadriť postoj k aktuálnej spoločenskej situácii. Viceprezident SRK Dr. h. c. 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. podporil  slová prezidenta SRK a dodal, že zasadnutie sa koná na podnet 
viacerých členov SRK a nie na výzvu iných subjektov. Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, 
PhD. doplnil, že vysoké školy sú nezávislé inštitúcie, ktoré rešpektujú apolitickosť akademickej pôdy. Na 
druhej strane na vysokých školách je priestor na vyjadrenie občianskych postojov. Prezident SRK ďalej 
informoval o výzvach, ktoré z rôznych subjektov prichádzajú na adresu SRK alebo jej členom a odporúča 
nereagovať na vyjadrenia iných inštitúcií, osôb a rôznych iniciatív. Navrhol na zasadnutí SRK  prijať 
stanovisko, ktoré bude komplexne reagovať na súčasnú situáciu na Slovensku.  
 
Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. následne informoval o svojom návrhu stanoviska, ktoré predložil 
členom SRK elektronicky 6. marca 2018. Osobne vyjadril podporu stanovisku Študentskej rady vysokých 
škôl, ktoré odsúdilo akékoľvek konšpiračné teórie v politickom diškurze. Uviedol, že na predložený 
návrh reagovali niektorí členovia SRK.  
 
Niektorí členovia SRK sa obrátili na prezidenta SRK a vyjadrili sa za prijatie stanoviska, ktoré by 
komplexne reagovalo na súčasnú situáciu na Slovensku a zároveň by vychádzalo z princípu apolitickosti.  
 
Na mimoriadnom zasadnutí bolo prítomných 16 členov SRK z toho bolo 11 rektorov a rektorka 
verejných vysokých škôl, jeden rektor štátnej vysokej školy a štyri rektorky a rektori súkromných 
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vysokých škôl. Na základe všeobecného súhlasu prítomných neboli špecifikovaní nositelia kuriálnych 
hlasov, aby sa všetci prítomní mohli zapojiť do hlasovania. Ku dňu rokovania má SRK spolu 30 členov. 
SRK je schopná sa uznášať, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SRK 
s hlasovacím právom, t. j. min. 13 členov s hlasovacím právom. Táto podmienka je splnená. Uznesenie 
SRK je platné, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet všetkých členov SRK s hlasovacím 
právom, t. j. min. 13 členov s hlasovacím právom.  
 
Prezident SRK predložil návrh stanoviska, ktoré pripravilo prezídium SRK. V následnej diskusii k návrhu 
stanoviska vystúpili prítomní členovia a znenie návrhu bolo modifikované podľa diskusie. Dr. h. c. prof. 
Ing. Juraj Stern, PhD. opätovne žiadal, aby SRK v stanovisku odsúdila konšpiračné teórie. Navrhol prijať 
jeho pôvodné stanovisko, čo odmietol prezident SRK a niektorí prítomní členovia SRK, pretože návrh 
nerešpektuje princíp apolitickosti. Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. žiadal takú formuláciu stanoviska, ktorá 
ponechá členom priestor vyjadriť individuálne svoj názor. 
 
V priebehu rokovania prišla na zasadnutie Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. a počet členov sa 
zvýšil na 17 prítomných.  
 
Prezident SRK ukončil diskusiu k návrhu stanoviska k súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku, 
prečítal jeho úplné znenie. Následne dal hlasovať o návrhu stanoviska. 

➢ Návrh stanoviska k súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku bol schválený jednomyseľne. 
Stanovisko SRK bude zverejnené na webovom sídle SRK www.srk.sk, zaslané elektronickou 
poštou členom SRK a zaslané tlačovým agentúram a redakciám denníkov.  

 
Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. informoval o rokovaniach na Ministerstve financií 
SR („MF SR“) vo veci  vyčlenenia zdrojov štátneho rozpočtu na rekonštrukciu internátov. Pre členov 
SRK je zásadné, že všetky rekonštrukcie musia prebehnúť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní  
a za predpokladu štátnej garancie finančných zdrojov dohodnutých na stretnutí s predsedom vlády SR.  
 
Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným členom SRK a hosťovi za účasť na zasadnutí  
a Dr. h. c. prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. za možnosť konať zasadnutie na pôde Univerzity 
Komenského v Bratislave. Termín a miesto ďalšieho zasadnutia SRK budú oznámené priebežne 
prostredníctvom sekretariátu. 
 
Bratislava 8. marca 2018 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 
 
 

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

prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.srk.sk/
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Príloha č. 1 
Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku 

z mimoriadneho zasadnutia SRK 8. 3. 2018 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave  

Slovenská rektorská konferencia vyslovila hlboké znepokojenie a zdesenie nad tragickou smrťou dvoch 

mladých ľudí – novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a vyjadrila sústrasť rodinám 

a blízkym obetí. Verejne vyzýva príslušné štátne orgány, aby tento zločin dôkladne vyšetrili. Slovenská 

rektorská konferencia apeluje proti akémukoľvek zasahovaniu do vyšetrovania. 

Slovenská rektorská konferencia vníma súčasnú traumatizáciu a eskaláciu napätia v celej slovenskej 

spoločnosti a odmieta akékoľvek extrémne prejavy a manipuláciu v spoločenskej, akademickej a 

politickej diskusii. Je dôležité, aby štátni predstavitelia Slovenskej republiky v každej situácii uplatňovali 

demokratické princípy a naďalej chránili základné ľudské práva a slobody občanov. 

Poslaním vysokých škôl je výchova v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedenie 

študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu, k národnej 

hrdosti a občianskej zodpovednosti. 

Vysoké školy stoja na pevných základoch hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie, akademických 

slobodách a akademických právach. Preto si vyhradzujeme právo na slobodné vyjadrovanie a 

zverejňovanie svojich názorov a možnosť zapájať sa do verejnej diskusie o spoločenských a etických 

otázkach, ako aj podieľať sa na formovaní občianskej spoločnosti. Každý člen akademickej obce má 

právo sa slobodne rozhodnúť a vyjadriť svoj názor.  

S ohľadom na postavenie a budúcnosť Slovenska vyzývame všetkých politikov, médiá a členov 

akademickej obce, aby sme spoločne chránili hierarchiu hodnôt a uplatňovali princípy demokracie. 

Bratislava 8. 3. 2018 

 

 

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

prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

 


