Uznesenia a závery z 86. zasadnutia SRK
6. - 7. decembra 2018 v Liptovskom Mikuláši
1/86 Záver týkajúci sa zápisnice z 85. zasadnutia SRK 11. októbra 2018 v Prešove
Slovenská rektorská konferencia („SRK“) vzala na vedomie zápisnicu z 85. zasadnutia SRK,
ktoré sa konalo 11. októbra 2018 v Prešove.
2/86 Uznesenie týkajúce sa nominácie člena výberovej komisie pre výberové konanie na
obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké
školy (schválené tajným hlasovaním)
SRK nominuje viceprezidenta SRK prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., rektora Univerzity P. J.
Šafárika v Košiciach za člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie
predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školy.
3/86 Záver k výberu dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre
vysoké školy
Prezident SRK po prerokovaní s prezídiom SRK predloží členom SRK výzvu na podávanie
návrhov kandidátov vysokých škôl na dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školy. SRK súhlasila s nominačným kľúčom, podľa ktorého každý člen SRK
predloží do 15. januára 2019 jeden návrh. Overenie súladu podaných návrhov s kritériami SRK,
ktoré budú vychádzať zo zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského
vzdelávania, vykoná prezídium SRK. Hlasovanie o výbere dvoch nominantov SRK sa bude konať
na 87. zasadnutí SRK, ktorého termín bol určený na 30. januára 2019 v Bratislave.
4/86 Vyjadrenie k návrhu metodiky rozpisu dotácie a návrhu rozpisu dotácie na verejné
vysoké školy v roku 2019
SRK po diskusii o návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým
školám na rok 2019 a návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám
na rok 2019, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu športu SR („MŠVVaŠ SR“) predložilo
na vyjadrenie reprezentáciám vysokých škôl, prijala nasledovné vyjadrenie:
1. SRK konštatuje, že návrh výšky dotácie na verejné vysoké školy na rok 2019 je výrazne
nedostatočný, a podobne ako v ostatných rokoch nevytvára adekvátne podmienky pre
rozvoj vysokého školstva na Slovensku, zabezpečenie konkurencieschopnosti slovenských
vysokých škôl v strednej Európe a zamedzenie odchodu vysokoškolákov do zahraničia,
predovšetkým do Českej republiky. Tento apel zaznel aj v spoločnom vyhlásení
reprezentácií vysokých škôl z 13. novembra 2018.
2. SRK konštatuje, že metodika rozpisu dotácií nevytvára predpoklady pre rozvoj vysokého
školstva, zvyšovanie kvality vzdelávania, v súlade s prijatým Národným programom
výchovy a vzdelávania a akčných plánov. SRK opätovne žiada, aby metodika nepodliehala
každoročne zmenám napr. zmenám váhy jednotlivých kategórií publikačných výstupov.
SRK očakáva metodiku s garanciou platnosti minimálne na tri roky s participáciou komisie
stanovenou SRK.
3. SRK nesúhlasí s predloženým návrhom na vytvorenie úspory na podporu štrukturálnych
zmien a s tým súvisiacim požadovaním predloženia opatrení. SRK sa domnieva, že takéto
opatrenie bude mať negatívny dopad na uplatniteľnosť študentov a negatívnym spôsobom
sa prejaví aj vo zvýšení záujmu slovenských študentov o štúdium v zahraničí na úkor štúdia
na verejných vysokých školách v SR. Systémové zmeny by nemali byť vynucované vopred
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nejasnými mechanizmami a opatreniami. SRK žiada vyčleniť navrhovanú sumu vo výške
9,6 % priamo v návrhu metodiky pre verejné vysoké školy na rozvoj.
4. Ukazuje sa, že koeficient odboru prestal byť výrazom náročnosti zabezpečenia odboru, ale
sa stal administratívnym nástrojom, z ktorého sa stratil jeho pôvodný obsah a zmysel.
Súčasne je to ekonomicky významný nástroj, pretože vstupuje do prepočtu výkonu za
študenta a aj absolventa štúdia. Zmenu v prípade skupiny odborov 11. vnímame ako
netransparentné a nepredvídateľné konanie. SRK žiada ponechať koeficienty odborov na
úrovni roku 2018. SRK ďalej žiada riešiť požiadavky študijných programov spojeného 1. a
2. stupňa.
5. SRK žiada, aby boli jasne definované pravidlá aj pre rozdeľovanie kapitálových výdavkov
pre vysoké školy a aby sa tak dialo v dostatočnom časovom predstihu.
Konkrétne pripomienky vysokých škôl budú predložené MŠVVaŠ SR.
5/86 Uznesenie týkajúce sa plagiátorstva
SRK jednoznačne odmieta akékoľvek formy plagiátorstva. Ochrana duševného vlastníctva
patrí k základným výsadám akademickej obce i všetkých tvorivých ľudí mimo nej. Konanie
vedúce k zneužitiu duševného vlastníctva je v rozpore s princípmi etiky vedeckej práce
a umeleckej tvorby. Preto SRK dbá o to, aby vzdelávanie študentov bolo vedené tak, aby si
študenti počas štúdia alebo projektovej práce osvojovali predpísané zásady práce s literatúrou
a elektronickými informačnými zdrojmi, ako aj správny spôsob citovania výsledkov iných
autorov. Študenti a zamestnanci čestným prehlásením vyhlasujú, že záverečné práce resp.
podklady ku kariérnemu postupu vypracovali samostatne. Preto SRK odmieta akékoľvek
komerčné aktivity firiem k uľahčeniu vypracovania záverečných prác študentov. SRK si ctí
zásady etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby a ich porušenie vníma ako neospravedlniteľné
správanie.
6/86 Vyjadrenie k novele vysokoškolského zákona – odnímanie titulov
Vyjadrenie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) v medzirezortnom pripomienkovom
konaní k návrhu zákona predloženého 26. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zák. č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách
SRK schválila na svojom zasadnutí dňa 7. decembra 2018 toto vyjadrenie k návrhu zákona
predloženého ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. novembra 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, týkajúceho sa nových
pravidiel v oblasti vyhlásenia neplatnosti riadneho skončenia štúdia a odňatia akademického
titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu („návrh z
26. novembra 2018“):
1. SRK vždy považovala a považuje akékoľvek konanie študenta alebo zamestnanca vysokej
školy, ktoré je preukázateľne v rozpore s etickými normami, zásadami kvalitného
vzdelávania, právom alebo vnútornými predpismi vysokej školy za neprípustné, pretože
takéto konanie je v priamom protiklade s poslaním vysokých škôl a plnením ich hlavnej
činnosti, ktorou je poskytovať kvalitné vzdelávanie a uskutočňovať hodnotný výskum.
2. SRK, hoci si uvedomuje spoločenskú požiadavku návrhu z 26. novembra 2018, upozorňuje,
že ide o prelomové rozhodnutie v oblasti vysokého školstva s vážnymi dôsledkami. Žiada
preto v súčasnosti zvážiť odloženie jeho prijatia alebo ustanovenie jeho účinnosti tak, aby
sa najprv vytvoril dostatočný časový priestor na implementáciu zákona č. 269/2018 Z. z.
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o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania z 11. septembra 2018 a na možnosť
posúdenia dôsledkov jeho aplikácie. Cieľom aktuálnej reformy vysokého školstva, ktorej
princípy vysoké školy dlhodobo podporujú, je najmä rozvoj kvality vysokoškolského
vzdelávania, vrátane tých procesov, ktoré sú predmetom návrhu z 26. novembra 2018.
Práve pri vzniku retroaktívneho rozhodovania príslušnej vysokej školy a po odvolaní sa voči
rozhodnutiu rektora, môžu byť rozhodnutia MŠVVaŠ SR, ako aj príslušného súdu vo
veciach riadneho skončenia štúdia alebo odňatia akademického titulu, vedeckopedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu v rozpore s princípmi
autonómie, stability a zodpovednosti pri činnosti vysokých škôl a ich akademických
orgánov.
V období, keď sú slovenské vysoké školy často cieľom spoločenskej, spravidla
neoprávnenej alebo nadnesenej kritiky, prijatie návrhu z 26. novembra 2018 by ich mohlo
dostať do ešte ťažšej situácie. Navrhovaná legislatívna úprava totiž predpokladá
nesprávnosť kľúčových rozhodnutí v procesoch hodnotenia štúdia a udeľovania titulov a
prináša vnútornú i vonkajšiu nestabilitu týchto rozhodnutí. Toto môže navyše vyvolať
ďalšie zníženie záujmu o štúdium na slovenských vysokých školách a podporiť odchod
vysokoškolsky vzdelaných odborníkov zo SR.
V prípade, ak sa bude realizovať legislatívny proces smerujúci k prijatiu návrhu z
26. novembra 2018, SRK požaduje spresniť pravidlá konania upravené v jeho §108f tak,
aby sa využili všetky vnútorné prostriedky vysokej školy vedúce k objektívnemu
rozhodovaniu jej rektora. Východiskom v tomto konaní by malo byť zohľadnenie
príslušnosti tých orgánov a súčastí vysokej školy, ktoré rozhodovali o riadnom skončení
štúdia a udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umeleckopedagogického titulu, aj v reverznom konaní v príslušných druhoch rozhodnutí podľa
návrhu z 26. novembra 2018.
SRK ďalej upozorňuje, že návrh neupravuje viaceré relevantné otázky, napríklad prípady
so zahraničnými prvkami, nezohľadňuje otázku konštitutívnych účinkov rozhodnutí o
vymenovaní za profesora prezidentom SR, či účinky rozhodnutí podľa §108e na práva
a povinnosti osôb, ktorých sa týkajú rozhodnutia vo veciach riadneho skončenia štúdia
alebo odňatia akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu alebo umeleckopedagogického titulu; najmä v súvislosti s §108e ods. 5 a 6, ako aj §108f ods. 16 (uvádzajú
sa len úkony, postupy a rozhodnutia, či len neplatnosť a podobne).
SRK taktiež odporúča zlepšiť legislatívne opatrenia zabraňujúce činnosť externých firiem
obchodujúcich so záverečnými prácami na objednávku a opatrenia upravujúce oblasť
licencií, kontroly a autorských práv pri týchto prácach.

7/86 Uznesenie k návrhu štátnych programov výskumu a vývoja
1. SRK podporuje prijatie „Návrhu štátnych programov výskumu a vývoja na roky 2019 – 2023
s výhľadom do roku 2028“ a žiada, aby boli v rozpočte verejnej správy na roky 2019 až
2021 vyčlenené požadované finančné prostriedky vo výške 532,1 mil. eur.
2. Návrh programov predstavuje ucelený systém zapojenia špičkových a vysoko efektívnych
kapacít Slovenskej republiky do rozhodujúcich aktivít a potrieb štátu v oblasti rozvoja
hospodárstva, ekonomiky a spoločnosti a predstavuje nástroj na zabezpečenie plnenia
celoštátnych, nadrezortných a prierezových priorít výskumu a vývoja. Aktivita má
nadrezortný charakter s celospoločenským a ekonomickým dopadom na rozvoj širokého
spektra hospodárskych odvetví. Finančné prostriedky na realizáciu návrhu by mali byť
doplnené do kapitoly MŠVVaŠ SR ako kompetentného ústredného orgánu štátnej správy
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pre oblasť vedy a techniky s nadrezortnou pôsobnosťou pre ich využitie v prospech
všetkých zainteresovaných rezortov.
3. SRK vyzýva vládu SR schváliť návrh a jeho financovanie, pretože tým bude zvýšená
konkurencieschopnosť Slovenska.
8/86 Záver k revízii študijných odborov a nominácii odborníkov vysokých škôl, ktorí budú
písať opisy študijných odborov
1. SRK na základe diskusie na 86. zasadnutí SRK žiada MŠVVaŠ SR zlúčiť študijné odbory („ŠO“)
Ekonómia, Cestovný ruch, Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo, Manažment,
Účtovníctvo a daňovníctvo do jedného ŠO Ekonómia a manažment, ako bolo v úvode
procesu revízie Sústavy ŠO dohodnuté dekanmi ekonomických fakúlt a väčšinou rektorov
príslušných vysokých škôl.
2. SRK zdôrazňuje, že dňa 30. novembra 2018 predložila MŠVVaŠ SR pripomienky vysokých
škôl k 3. verzii návrhu prevodníka ŠO.
3. SRK preverí nominácie odborníkov, ktorí budú písať opisy nových ŠO a ktoré predložila
MŠVVaŠ SR dňa 30. novembra 2018, tak aby sa zoznam odborníkov zlučoval so zoznamom
akreditovaných študijných programov, ktoré v súčasnosti vysoké školy majú.
9/86 Uznesenie k výzve na podporu výskumu v doménach RIS zo štrukturálnych fondov
1. SRK víta kroky ministerstva a ďalších orgánov štrukturálnych fondov vedúce k uvoľneniu
štrukturálnych fondov Európskej únie na výskum z Operačného programu Výskum
a inovácie v prospech vysokých škôl.
2. SRK víta aj možnosť financovať výskumné kapacity vysokých škôl v ostatných výzvach
a žiada navýšiť finančnú alokáciu na podporu výskumných kapacít pre tieto výzvy.
3. Chápeme to aj ako jedinú možnosť znížiť celkovú výšku dekomitmentu financií, ktoré boli
na tento výskum dedikované už pred viacerými rokmi.
10/86 Uznesenie k podpore dlhodobého strategického výskumu
SRK žiada MŠVVaŠ SR predĺžiť uzávierku výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu
do 15. februára 2019 vzhľadom na viaceré technické problémy pri zostavovaní riešiteľských
konzorcií.
Liptovský Mikuláš 7. decembra 2018
Za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident
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