Uznesenia prijaté na 89. zasadnutí SRK
6. júna 2019 v Bratislave
Uznesenie č. 1/89
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie zvolili Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., rektora
Technickej univerzity vo Zvolene, za prezidenta SRK v súlade so štatútom SRK na dvojročné funkčné
obdobie od 22. augusta 2019 do 21. augusta 2021.
Uznesenie č. 2/89
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie zvolili Dr. h. c. prof. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD., rektorku
Akadémie Policajného zboru v Bratislave, za viceprezidentku SRK v súlade so štatútom SRK na dvojročné
funkčné obdobie od 6. júna 2019 do 5. júna 2021.
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie zvolili prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., rektora Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, za viceprezidenta SRK v súlade so štatútom SRK na dvojročné funkčné
obdobie od 6. júna 2019 do 5. júna 2021.
Uznesenie č. 3/89
Slovenská rektorská konferencia vyjadruje nesúhlas so spôsobom prijatia novely zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 13.
mája 2019, ktorou bolo odstránené ustanovenie obmedzujúce výkon funkcie rektora, prorektorka,
dekana, prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Ustanovenia boli prijaté bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých škôl či odbornou verejnosťou.
Postup pri prijatí novely zákona vnímame ako výrazný zásah do akademických práv a slobôd. Sme
presvedčení, že mala byť predmetom širokej diskusie nielen akademickej obce, ale aj dotknutej
verejnosti.
Uznesenie č. 4/89
Slovenská rektorská konferencia protestuje proti diskriminačným uzneseniam vo výzvach Výskumnej
agentúry na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach
inteligentnej špecializácie („SPVVC“), ktorá bola zverejnená 30. mája 2019. Diskriminačné podmienky sú
vyjadrené v časti 2.1 a 2.2, kde sa definujú oprávnení žiadatelia 2.1.12, 2.1.13 a oprávnení partneri 2.2.12
a 2.12.13.
Uznesenie č. 5/89
SRK jednomyseľne schválila zmeny v článku 4 ods. 2 a 3 štatútu SRK, ktoré nadobúdajú platnosť dňom
prijatia, t. j. od 6. júna 2019.
SRK jednomyseľne SRK jednomyseľne schválila zmeny v štatúte SRK v článku 4 ods. 5, ktoré nadobúdajú
platnosť dňom prijatia, t. j. od 6. júna 2019.
SRK jednomyseľne schválila znenie štatút SRK ako celku so všetkými zmenami, ktoré nadobúdajú platnosť
dňom prijatia, t. j. od 6. júna 2019.
Uznesenie č. 6/89
SRK nominuje viceprezidenta SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD., rektora Technickej univerzity
vo Zvolene, za člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie člena odvolacej
komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a kontrolóra Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo.
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Uznesenie č. 7/89
SRK upozorňuje, že rektori súkromných vysokých škôl neboli doposiaľ pozvaní na inauguráciu prezidentky
SR a žiada pozvať rektorky a rektorov všetkých vysokých škôl.
Uznesenie č. 8/89 (schválené per rollam dňa 12. 6. 2019)
Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s postupom Centra pre vedecko-technické informácie SR
(„CVTI SR“), ktoré začalo opätovne posudzovať už verifikované výstupy publikačnej činnosti
zamestnancov vysokých škôl evidované v CREPČ v kategóriách EPC - ABC, ABD vo vykazovacom období
2013. Takýto postup vnímame ako retroaktívny a vzhľadom na dlhé obdobie, ktoré uplynulo od evidencie
za nekorektný voči samotným autorom a vysokým školám. Vzhľadom na to, že evidencia už prešla
v minulosti verifikačným procesom zo strany CVTI SR, je jedným z kritérií hodnotenia vysokých škôl,
akreditácie, ale aj kariérneho rastu zamestnancov, žiadame zastaviť proces znovuposudzovania.
Rovnaké stanovisko zaujímame k posúdeniam výstupov v CREPČ za ďalšie vykazovacie obdobie, ktoré
bolo avizované.
Odporúčame CVTI SR prijať postupy, ktoré by viedli k zjednodušeniu posúdenia výstupov publikačnej
činnosti následne po ukončení vykazovacieho obdobia.
V Bratislave 6. júna 2019 a 12. júna 2019
Za Slovenskú rektorskú konferenciu: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident

2

