
Uznesenia prijaté na 92. zasadnutí SRK 9. júla 2020 vo Zvolene 

 

Uznesenie č. 1/92 

Slovenská rektorská konferencia („SRK“)  

a) schválila jednomyseľne zápisnicu z 91. zasadnutia SRK (4. decembra 2019 v Nitre); 

b) zobrala na vedomie informáciu o stave plnenia uznesení prijatých na 91. zasadnutí SRK. 

 

Uznesenie č. 2/92 

SRK schválila jednomyseľne správu o činnosti prezídia SRK za obdobie od 91. zasadnutia 

SRK, ktoré sa konalo 4. decembra 2019 v Nitre, vrátane informácie o aktivitách Združenia 

výskumných a technicky orientovaných univerzít. 

 

Uznesenie č. 3/92  

SRK podporuje aplikáciu princípu zodpovednosti za kvalitu poskytovaného vysokoškolského 

vzdelávania v súlade s novými štandardami zverejnenými Slovenskou akreditačnou agentúrou 

pre vysoké školstvo. Cieľom nových procesov zabezpečovania kvality je najmä zvyšovanie 

kvality vysokoškolského vzdelávania, vrátane tých procesov, ktoré majú podporovať 

akademickú integritu. V tejto súvislosti SRK prijalo samostatné stanovisko.  

 

Uznesenie č. 4/92 

SRK berie na vedomie informácie rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave k 

situácii na Fakulte informatiky a informačných technológií. SRK považuje vzniknutú situáciu 

za vnútornú vec akademickej samosprávy vysokej školy s tým,  že je potrebné ju riešiť v rámci 

akademickej autonómie. SRK vyjadrila podporu rektorovi a vedeniu univerzity v úsilí o riešenie 

vzniknutej situácie.  

 

Uznesenie č. 5/92 

SRK zobrala na vedomie informácie ministra  školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava 

Gröhlinga o realizácii Programového vyhlásenia vlády SR z 30. apríla 2020, aktuálnych 

úlohách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a úpravách legislatívneho prostredia 

vysokoškolského sektora.  

 

SRK informovala ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o dopade mimoriadnej situácie 

vyhlásenej z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 v SR a prijatých opatrení na zabezpečenie 

činností vysokých škôl. 

 

SRK žiada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o súčinnosť a metodickú pomoc pri 

riešení potenciálnych organizačných problémov spojených so začiatkom nového akademického 

roka 2020/2021. 

 

Uznesenie č. 6/92 

SRK víta aktivitu MŠVVaŠ SR predložiť návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

verejným vysokým školám na rok 2021 v dostatočnom časovom predstihu.  

 

SRK dlhodobo žiada každoročne zvyšovať financovanie verejných vysokých škôl z verejných 

zdrojov o 60 mil. € (okrem sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola 

zabezpečená úroveň kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na verejných vysokých 

školách. 

 

 



Uznesenie č. 7/92  

SRK opätovne konštatovala, že nízke čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov (EŠIF) v aktuálnom programovom období, ktoré predstavuje významný 

mimorozpočtový zdroj financovania, má negatívny dopad na hospodárenie univerzít 

a udržateľnosť novovybudovanej výskumnej infraštruktúry. 

 

Vo Zvolene 9. 7. 2020 

 

Za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident 


