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Záznam č. 13/2021 o výsledku korešpondenčného hlasovania k návrhu uznesení   

ako pokračovanie 102. zasadnutia SRK 

 

Žiadosť o korešpondenčné hlasovanie k návrhu uznesení ako pokračovanie 102. zasadnutia 

Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) bola odoslaná elektronickou poštou dňa 26. augusta 

2021 členom SRK, ktorí sa prezenčne alebo dištančne zúčastnili na zasadnutí. Ukončenie 

hlasovania bolo určené do 27. augusta 2021 do 12,00 h.  

 

Spôsob hlasovania: každý rektor, ak sa zúčastnil na 102. zasadnutí SRK dňa 24. augusta 2021 

konanom kombinovane, má jeden hlas. Dokladom je prezenčná listina a elektronický záznam z 

aplikácie ZOOM. Na 102. zasadnutí SRK sa zúčastnilo 25 rektoriek a rektorov vysokých škôl 

(14 prezenčne a 11 dištančne). Štyria členovia SRK sa na rokovaní nezúčastnili. K dňu 

rokovania mala SRK 29 členov, z toho 19 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 7 členov 

zo súkromných vysokých škôl. 

 

Počty platné pre hlasovanie: 

Počet všetkých členov SRK: 29 

Počet členov SRK prítomných na 102. zasadnutí SRK (kombinovane): 25 

Minimálny požadovaný počet členov pre splnenie podmienky uznášaniaschopnosti: 15 

Minimálny požadovaný počet členov pre kladný výsledok hlasovania: 13 platných kladných 

vyjadrení  

 

Znenie hlasovania: 

Hlasovanie o návrhu uznesení č. 1, č. 2. a č. 3 zo 102. zasadnutia SRK. Návrh emailu 

adresovaný členom SRK je v plnom znení priložený k záznamu ako príloha č. 1. 

 

Hlasovanie bolo uzavreté: 27. augusta 2021 o 12,00 h. 

 

Záznam o hlasovaní: 

Z 25 členov SRK prítomných na zasadnutí sa v korešpondenčnom hlasovaní vyjadrilo: 

• Počet zaslaných vyjadrení: 19 

• Počet platných zaslaných vyjadrení: 19 

• Počet neplatných zaslaných vyjadrení: 0 

• Zdržali sa/Nevyjadrili sa: 6 

 

Návrh uznesenia č. 1/102 

1. Vysoké školy sú autonómne inštitúcie, ktoré od začiatku pandémie spôsobenej ochorením 

Covid-19 preukazujú zodpovednosť a dodržiavajú všeobecné opatrenia na ochranu 

verejného zdravia. Vedenia vysokých škôl budú v spolupráci s regionálnymi úradmi 

verejného zdravotníctva stanovovať podmienky  pre plynulú výučbu a ďalšie tvorivé 

činnosti vykonávané na vysokých školách v podmienkach pandémie v akademickom roku 

2021/22. Dokážu totiž najobjektívnejšie posúdiť možnosti prezenčnej, dištančnej a 

kombinovanej výučby s ohľadom na stupeň, odbor a ďalšie špecifiká a na podmienky 

stanovené Covid automatom.  
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2. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) podporuje zachovanie prezenčnej výučby 

v akademickom roku 2021/22 v maximálne možnej miere so zohľadnením aktuálnych 

podmienok na príslušnej vysokej škole a fakulte. Vedenia vysokých škôl budú akceptovať 

názor niektorých popredných epidemiológov, že je vhodné začať s výučbou na rôznych 

vysokých školách v tom istom meste v rôznych termínoch.  

3. S blížiacim sa otvorením nového akademického roka 2021/22 SRK apeluje na študentov 

a zamestnancov vysokých škôl, predovšetkým na novoprijatých študentov a na osoby vo 

vekovej kategórii 60+, ktorí doteraz nie sú zaočkovaní, ale ich zdravotný stav im to 

umožňuje, aby sa dali zaočkovať čím skôr. Takto bude možné realizovať prezenčnú výučbu 

na vysokých školách čo najdlhšie. V prípade záujmu o očkovanie môžu vysoké školy využiť 

aj kapacity rezortného očkovacieho tímu zabezpečeného Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. 

4. SRK odporúča Ministerstvu zdravotníctva SR zriadiť spoločne s vysokými školami, ktoré 

majú zdravotnícke a lekárske študijné odbory, antigénové mobilné odberové miesta 

(„MOM“) v ich areáloch. V súvislosti s platným Covid automatom SRK žiada Správu 

štátnych hmotných rezerv poskytnúť vysokým školám, ktoré majú vlastnú kapacitu na Ag 

testovanie, bezplatné testy. Študenti a zamestnanci vysokých škôl, ktoré nemajú potrebnú 

odbornú kapacitu a nemôžu využívať MOM inej vysokej školy, by mohli využívať testovanie 

v dohodnutých dňoch v okresných nemocniciach. SRK apeluje na vedenia vysokých škôl, 

aby aj v prípade testovania postupovali koordinovane.  

5. SRK víta poskytnutie finančnej kompenzácie z Ministerstva financií SR verejným vysokým 

školám na eliminovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie spôsobenej 

ochorením Covid-19 k máju 2021. Deklaráciu predstaviteľov ministerstva, že sú ochotní v 

prípade potreby opätovne otvoriť otázku dofinancovania verejných vysokých škôl, 

registruje. Zároveň SRK upozorňuje na problémy súvisiace s negatívnymi ekonomickými 

dopadmi v dôsledku pandémie aj na štátnych a súkromných vysokých školách, ktoré je 

potrebné riešiť. 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1  

• Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0 

• Počet súhlasu s pripomienkami k návrhu uznesenia: 2 

• Počet súhlasu s návrhom uznesenia: 17 

 

Návrh uznesenia č. 2/102 

Z pohľadu aktuálnych legislatívnych potrieb SRK naďalej zdôrazňuje požiadavku hľadať 

rovnováhu medzi akademickými právami a slobodami a efektívnym riadením vysokých škôl 

a ich súčastí. Ide o spoločnú úlohu akademickej obce s rezortnými partnermi, ktorú musíme 

prijať so zodpovednosťou a s ohľadom na naše národné potreby, ale aj na vývoj vo 

vysokoškolskom sektore vo svete. Meniaci sa trh práce, nové povolania, ktoré sa objavujú 

a ktoré ešte len vzniknú, ale aj potreba vychovávať „študenta 2030+“, ktorý bude ovládať 4K 

(kritické myslenie, komunikácia, kolaborácia a kreativita), či účasť v medzinárodných 

partnerstvách ako sú aliancie Európskych univerzít, v Európskom priestore vysokého školstva 

a Európskom výskumnom priestore, digitálny a zelený prechod sú vážnymi podnetmi pre 

nasledujúce roky. SRK preto opätovne vyzýva MŠVVaŠ SR, aby pripravilo taký návrh 

konkrétnych systémových zmien a to nielen legislatívnych, ale aj ekonomických, ktoré by riešili 

nielen kľúčové problémy slovenského vysokého školstva. SRK žiadala prípravu moderne a 

proeurópsky koncipovaného zákona o vysokých školách, ktorý zachová akademické slobody 

a práva a posilní autonómiu a akademickú samosprávu vysokých škôl. 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2  

• Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0 

• Počet súhlasu s pripomienkami k návrhu uznesenia: 0 

• Počet súhlasu s návrhom uznesenia: 19 
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Návrh uznesenia č. 3/102 

SRK upozorňuje akademickú obec a širokú verejnosť na prebiehajúcu Konferenciu 

o budúcnosti Európy, do ktorej sa môžu zapojiť a aktívne prispieť do diskusie o výzvach a 

prioritách Európy. Hospodársky, kultúrny a demokratický rozvoj slovenskej spoločnosti, ktorej 

súčasťou je vysoké školstvo, veda, výskum a umenie, je možný v pevnom a bezpečnom politickom 

rámci, ktorým je členstvo SR v Európskej únii. Vysoké školy v SR sa preto hlásia k zodpovednej 

proeurópskej orientácii SR a podniknú kroky na zapojenie sa do Konferencie o budúcnosti 

Európy. 

➢ Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 3 

• Počet záporných hlasov k návrhu uznesenia: 0 

• Počet súhlasu s pripomienkami k návrhu uznesenia: 0 

• Počet súhlasu s návrhom uznesenia: 19 

 

Záver: 

SRK schválila v korešpondenčnom hlasovaní návrhy uznesení č. 1, č. 2 a č. 3 zo 102. 

zasadnutia SRK konaného kombinovane 24. augusta 2021.  

 

Znenie schválených uznesení zo 102. zasadnutia SRK so zapracovanými pripomienkami:  

 

Uznesenie č. 1 

1. Vysoké školy sú autonómne inštitúcie, ktoré od začiatku pandémie spôsobenej ochorením 

Covid-19 preukazujú zodpovednosť a dodržiavajú všeobecné opatrenia na ochranu 

verejného zdravia. Vedenia vysokých škôl budú v spolupráci s regionálnymi úradmi 

verejného zdravotníctva stanovovať podmienky  pre plynulú výučbu a ďalšie tvorivé 

činnosti vykonávané na vysokých školách v podmienkach pandémie v akademickom roku 

2021/22. Dokážu totiž najobjektívnejšie posúdiť možnosti prezenčnej, dištančnej a 

kombinovanej výučby s ohľadom na stupeň, odbor a ďalšie špecifiká a na podmienky 

stanovené Covid automatom.  

2. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) podporuje zachovanie prezenčnej výučby 

v akademickom roku 2021/22 v maximálne možnej miere so zohľadnením aktuálnych 

podmienok na príslušnej vysokej škole a fakulte. Vedenia vysokých škôl budú akceptovať 

názor niektorých popredných epidemiológov, že je vhodné začať s výučbou na rôznych 

vysokých školách v tom istom meste v rôznych termínoch.  

3. S blížiacim sa otvorením nového akademického roka 2021/22 SRK apeluje na študentov 

a zamestnancov vysokých škôl,  ktorí doteraz nie sú zaočkovaní, ale ich zdravotný stav im 

to umožňuje, aby sa dali zaočkovať čím skôr. Takto bude možné realizovať prezenčnú 

výučbu na vysokých školách čo najdlhšie. V prípade záujmu o očkovanie môžu vysoké školy 

využiť aj kapacity rezortného očkovacieho tímu zabezpečeného Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR. SRK žiada Úrad verejného zdravotníctva SR vydať usmernenie, 

ktoré by umožňovalo na vysokých školách kontrolu odporúčanú Covid automatom (protokol 

OTP). 

4. SRK odporúča Ministerstvu zdravotníctva SR zriadiť spoločne s vysokými školami, ktoré 

majú zdravotnícke a lekárske študijné odbory, antigénové mobilné odberové miesta 

(„MOM“) v ich areáloch. V súvislosti s platným Covid automatom SRK žiada Správu 

štátnych hmotných rezerv poskytnúť vysokým školám, ktoré majú vlastnú kapacitu na Ag 

testovanie, bezplatné testy. Študenti a zamestnanci vysokých škôl, ktoré nemajú potrebnú 

odbornú kapacitu a nemôžu využívať MOM inej vysokej školy, by mohli využívať testovanie 

v dohodnutých dňoch v okresných nemocniciach. SRK apeluje na vedenia vysokých škôl, 

aby aj v prípade testovania postupovali koordinovane.  

5. SRK víta poskytnutie finančnej kompenzácie z Ministerstva financií SR verejným vysokým 

školám na eliminovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie spôsobenej 

ochorením Covid-19 k máju 2021. Deklaráciu predstaviteľov ministerstva, že sú ochotní v 
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prípade potreby opätovne otvoriť otázku dofinancovania verejných vysokých škôl, 

registruje. Zároveň SRK upozorňuje na problémy súvisiace s negatívnymi ekonomickými 

dopadmi v dôsledku pandémie aj na štátnych a súkromných vysokých školách, ktoré je 

potrebné riešiť. 

 

Uznesenie č. 2 

Z pohľadu aktuálnych legislatívnych potrieb SRK naďalej zdôrazňuje požiadavku hľadať 

rovnováhu medzi akademickými právami a slobodami a efektívnym riadením vysokých škôl 

a ich súčastí. Ide o spoločnú úlohu akademickej obce s rezortnými partnermi, ktorú musíme 

prijať so zodpovednosťou a s ohľadom na naše národné potreby, ale aj na vývoj vo 

vysokoškolskom sektore vo svete. Meniaci sa trh práce, nové povolania, ktoré sa objavujú 

a ktoré ešte len vzniknú, ale aj potreba vychovávať „študenta 2030+“, ktorý bude ovládať 4K 

(kritické myslenie, komunikácia, kolaborácia a kreativita), či účasť v medzinárodných 

partnerstvách ako sú aliancie Európskych univerzít, v Európskom priestore vysokého školstva 

a Európskom výskumnom priestore, digitálny a zelený prechod sú vážnymi podnetmi pre 

nasledujúce roky. SRK preto opätovne vyzýva MŠVVaŠ SR, aby pripravilo taký návrh 

konkrétnych systémových zmien a to nielen legislatívnych, ale aj ekonomických, ktoré by riešili 

nielen kľúčové problémy slovenského vysokého školstva. SRK žiadala prípravu moderne a 

proeurópsky koncipovaného zákona o vysokých školách, ktorý zachová akademické slobody 

a práva a posilní autonómiu a akademickú samosprávu vysokých škôl. 

 

Uznesenie č. 3 

SRK upozorňuje akademickú obec a širokú verejnosť na prebiehajúcu Konferenciu 

o budúcnosti Európy, do ktorej sa môžu zapojiť a aktívne prispieť do diskusie o výzvach a 

prioritách Európy. Hospodársky, kultúrny a demokratický rozvoj slovenskej spoločnosti, ktorej 

súčasťou je vysoké školstvo, veda, výskum a umenie, je možný v pevnom a bezpečnom politickom 

rámci, ktorým je členstvo SR v Európskej únii. Vysoké školy v SR sa preto hlásia k zodpovednej 

proeurópskej orientácii SR a podniknú kroky na zapojenie sa do Konferencie o budúcnosti 

Európy. 

 

Zoznam hlasujúcich s ich vyjadreniami je archivovaný na sekretariáte ISRK.  

 

V Bratislave 27. augusta 2021 

 

Platnosť korešpondenčného hlasovania potvrdzuje svojim podpisom: 

 

    

 

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

prezident Slovenskej rektorskej konferencie  


