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Uznesenia a závery 
prijaté na 87. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie 

30. januára 2019 v Bratislave 
 

1/87 Záver  
Slovenská rektorská konferencia („SRK“) vzala na vedomie zápisnicu z 86. zasadnutia SRK, ktoré sa konalo 
7. decembra 2018 v Liptovskom Mikuláši. 
 
2/87 Uznesenie  
SRK na svojom 87. zasadnutí, ktoré sa konalo 30. januára 2019 v Bratislave, schválila kandidatúru prof. 
RNDr. René Matloviča, PhD. a prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. na členov výkonnej rady Slovenskej 
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.  
 
Prezident SRK predloží uvedené nominácie osobitným listom ministerke školstva, vedy, výskumu a športu 
SR do 1. februára 2019.  
 
3/87 Uznesenie 
 SRK je vážne znepokojená nedostatočným čerpaním Európskych štrukturálnych a investičných fondoch 
(„EŠIF“) v Operačnom programe Výskum a inovácie („OP VaI“) a so zdĺhavými procesmi v už vyhlásených 
výzvach, ktoré by mali viesť k podpisu zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku („NFP“). Vysoké školy 
dôrazne upozorňujú, že alokované zdroje na OP VaI sú pre udržateľnosť a rozvoj existujúcej infraštruktúry 
a ich personálne dobudovanie/zabezpečenie nevyhnutné. SRK upozorňuje na hroziaci dekomitment, 
pričom tieto prostriedky sú pre slovenskú vedu zásadné. Podporujeme všetky opatrenia ministerky 
školstva, vedy, výskumu a športu SR k urýchlenému čerpaniu EŠIF v OP VaI a žiadame o nespolitizovanie 
tejto našej požiadavky. 
 
SRK žiada ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR o urýchlené rokovanie s členmi prezídia SRK 
k objasneniu súčasnej situácie k čerpaniu EŠIF v OP VaI, k upresneniu ďalšieho postupu a urýchleniu, aby 
bolo možné zo strany SRK informovať členov akademickej obce.  
 
4/87 Uznesenie 
SRK upozorňuje na otázku financií na zabezpečenie zvýšených taríf zamestnancov verejných vysokých 
škôl a na úhradu nákladov spojených s hradením rekreačných poukazov zamestnancom.  
 
SRK poveruje prezídium SRK rokovať s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR o problematike 
financovania vysokých škôl. 
 
5/87 Uznesenie 
SRK sa pripája k európskej informačnej kampani „Tentoraz idem voliť“ („This time I´m voting“) na 
zvýšenie účasti občanov EÚ v budúcich voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v máji 
2019. 
  
SRK vyzýva svojich členov a partnerov, aby podporili aktivity zamerané na zvýšenie povedomia a účasti 
vo voľbách do Európskeho parlamentu a zapojili sa ako inštitúcie alebo jednotlivci. 
 
SRK považuje  za zásadné obhajovať demokratický charakter európskej spoločnosti a záväzok chrániť 
ľudské práva a základné slobody.  
 
6/87 Uznesenie  
SRK žiada príslušné národné inštitúcie o širšie zapojenie akademickej obce do prípravy koncepčných a 
operatívnych materiálov súvisiacich s meniacim sa charakterom svetovej vedy a zavádzaním politík 
otvorenej vedy/vedy 2.0. SRK žiada jej akceptovanie ako jedného z aktérov v procese otvorenej vedy, 
otvoreného publikovania a otvorených vzdelávacích zdrojov. 
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V nadväznosti na prebiehajúcu implementáciu opatrení Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie 
v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019 o otvorenie diskusie o nasledujúcich dvoch rokoch – 
konkrétne zavádzanie otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskum SRK odporúča zapojenie 
príslušných národných organizácií a inštitúcií do Plánu S podporovaného združením cOAlition S.  
 
SRK upozorňuje vládu SR a príslušné ministerstvá, že zavádzanie politiky otvoreného prístupu, ktorá je 
dnes realitou vo vyspelých krajinách, nie je možné bez navýšenia finančných prostriedkov na vedu 
a výskum v prvých rokoch procesu.  
 
7/87 Uznesenie 
V súvislosti s (tvrdým) brexitom SRK odporúča vláde SR a príslušným ministerstvám, ako aj ďalším 
dotknutým organizáciám zastupujúcim záujmy Európskej únie na Slovensku, aby s dostatočným časovým 
predstihom informovali slovenské vysoké školy o zmenách legislatívnych a finančných podmienok 
v domácom ako aj britskom prostredí, ktoré sa dotknú inštitúcií samotných a jednotlivcov.  
 
 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., 
prezident SRK 
 


