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Zápisnica 
 z 29. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie,  

ktoré sa konalo dňa 21. 5. 2004 v Prešove 
 
Prítomní: 
• prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 
• prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 
• prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 
• prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. 
• Dr.h.c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD. 
• doc. PaedDr. Mgr. art. Vojtech Didi 
• prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. 
• doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
• doc. Ján Hoffstädter, akad. sochár 
• plk. gšt. Ing. Peter Kandráč 
• prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc. 
• doc. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. 
• prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. 
• prof. PhDr. František Mihina, CSc. 
• prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD. 
• Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 
• prof. Ondrej Šulaj  
• doc. Ing. Ján Tuček, CSc. 
• doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
 
Ospravedlnení: 
• prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. 
• plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 
• doc. Ing. Milan Murgaš, CSc. 
• plk. gšt. prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. 
• prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.  
 
Hostia: 
• Ing. Eva Bizoňová 
• doc. Mgr. Martin Fronc, PhD. 
• doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. 
• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
 
Program: 
1. Prijatie nových členov 
2. Schválenie návrhu zápisnice z 28. riadneho zasadnutia pléna SRK (Bratislava, 17. 2. 

2004) 
Schválenie návrhu zápisnice z mimoriadneho zasadnutia pléna SRK (Bratislava, 30. 3. 
2004) 
Schválenie návrhu zápisnice z mimoriadneho zasadnutia pléna SRK (Bratislava, 27. 4. 
2004) 

3. Schválenie návrhu výročnej správy SRK za rok 2003 
4. Rokovanie o členských poplatkoch v SRK za rok 2004 
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5. Informácie prezidenta a sekretariátu SRK 
6. Štátna pokladnica 
7. Dlhodobé zámery vysokých škôl  
8. Preukaz študenta 
9. Vyhláška o habilitácii a inaugurácii 
10. Návrh zákona o vede a technike 
11. Praktická výučba v nemocniciach 
12. Komplexná akreditácia 
13. Garanti novoakreditovaných študijných programov a obsadzovatelia funkčných miest 

profesorov, mimoriadnych profesorov a docentov 
14. Problematika zakladanie nových vysokých škôl a fakúlt 
15. Rôzne 
 
Rokovanie viedol: Magnificencia J. Sinay, prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
(ďalej len „SRK“). 
 
 Prezident SRK privítal prítomných členov pléna a predložil návrh programu 29. 
riadneho zasadnutia pléna a požiadal o odsúhlasenie návrhu. Plénum súhlasilo s navrhovaným 
programom rokovania. Prezident SRK následne odovzdal slovo Magnificencii F. Mihinovi, 
ktorý prezentoval hosťujúcu univerzitu. 
  
Ad 1) 
 Prezident SRK privítal na rokovaní nových členov SRK Magnificencie V. Didiho a J. 
Tučeka a odovzdal im dekréty.  
 
Ad 2)  

Zápisnica z 28. riadneho zasadnutia pléna SRK, ktoré sa konalo 17. 2. 2004 v 
Bratislave, bola schválená s pripomienkou Magnificencie J. Ďurčeka. Zápisnice z 
mimoriadnych zasadnutí pléna SRK, ktoré sa konali 30. 3. 2004 a 27. 4. 2004 v Bratislave 
boli schválené bez pripomienok. 
 
Ad 3) 
 Prezident po kladnom vyjadrení dozornej rady SRK predložil plénu na schválenie 
návrh výročnej správy SRK za rok 2003 podľa čl. 7 ods. 2 písm. e stanov združenia. V 
diskusii členovia pléna vyslovili niekoľko pripomienok k návrhu. Plénum podporilo návrh 
prezidenta vydať Výročnú správu SRK za rok 2003 knižne. O uznesení č. 1 z 18 prítomných 
členov pléna SRK hlasovalo:  
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 1 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie rozhodlo o dodatočnom posúdení návrhu 
výročnej správy za rok 2003 členmi konferencie do 31. 5. 2004. Pripomienky členovia 
Slovenskej rektorskej konferencie zašlú na adresu sekretariátu združenia (srk@cvt.stuba.sk). 
Vykonajú: členovia pléna SRK 
Termín: 31. 5. 2004  
 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie rozhodlo vydať v tlačenej podobe schválené 
znenie Výročnej správy Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2003. 
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Vykoná: sekretariát SRK 
Termíny: priebežne 
 
Ad 4) 

Prezident SRK predložil návrh na zaplatenie členského príspevku v SRK za rok 2004, 
čo odôvodnil potrebou viaczdrojového financovania. Zároveň navrhol zriadenie podúčtu za 
účelom rozdelenia financií podľa dotácie a členských príspevkov. Z 18 prítomných členov 
pléna SRK hlasovalo: 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 2 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie stanovilo na návrh prezídia výšku členského 
príspevku na rok 2004 na základe čl. 7 ods. 2 písm. h stanov Slovenskej rektorskej 
konferencie. Členovia pléna Slovenskej rektorskej konferencie zašlú na účet konferencie č. 
4040003407/3100 v Ľudovej banke, a. s. pobočka Vysoká 9, 810 00 Bratislava, členský 
príspevok na rok 2004 vo výške 5.000,- Sk do 30. 6. 2004. 
Vykonajú: členovia SRK 
Termín: 30. 6. 2004  
 
Ad 5) 
 Prezident SRK predložil prítomným členom pléna informácie o činnosti SRK od 1. 1. 
2004 v písomnej podobe. Zároveň upozornil na potrebu zamestnania ďalšieho pracovníka na 
sekretariáte SRK na polovičný úväzok.  

Prezident SRK informoval prítomných o svojom rokovaní s podpredsedom vlády 
a ministrom financií SR I. Miklošom. Viceprezident D. Kluvanec informoval o svojej účasti 
na 2. zasadnutí Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.  

V diskusii Magnificencia F. Gahér opätovne zdôraznil potrebu iniciovať spoločné 
stretnutie zástupcov SRK s predsedom vlády, podpredsedom vlády a ministrom financií, 
ministrom hospodárstva a ministrom školstva SR. Taktiež navrhol sumarizovať uznesenia 
prijaté plénom SRK týkajúce sa financovania vysokého školstva za ostatné obdobie. Navrhol 
prehodnotiť uznesenia týkajúce sa zavedenia školného a upozornil na nedostatok financií na 
vysokých školách, keďže Ministerstvo školstva SR (ďalej len „MŠ SR“) počítalo s príjmom 
zo školného.  

Prezident SRK súhlasil s týmito pripomienkami a poveril Magnificencie D. Kluvanca, 
P. Blaha, F. Gahéra a J. Wagnera vypracovaním návrhov uznesení.  

Magnificencia B. Lichardus odporučil iniciovať pravidelné stretnutia s podpredsedom 
vlády a ministrom financií SR. Ďalšia diskusia sa týkala priamo problematiky výšky 
a metodiky rozdeľovania dotácií a vystúpili v nej Magnificencie J. Wagner, J. Bujňák a J. 
Sinay. Na záver prezident SRK sumarizoval pripomienky a zdôraznil otázku možnej úpravy 
dotačnej zmluvy v súvislosti s absenciou plnej výšky financií na sociálne služby.  

 
Prezident SRK otvorilo diskusiu k návrhu evalvácie činnosti vysokých škôl 

zahraničnou agentúrou a ako príklad uviedol poľské vysoké školy. Tento názor podporili 
Magnificencie V. Báleš, R. Cabadaj, F. Mihina a F. Gahér. Posledne menovaný upozornil na 
existenciu hodnotení niektorých slovenských vysokých škôl vykonanú Európskou asociáciou 
univerzít. V súvislosti so školným upozornil na absenciu konzultácií navrhovaného modelu 
MŠ SR a navrhol nový model vyberania školného pri zápise, t. j. „zápisné“. Magnificencia V. 
Babčák zdôraznil potrebu ďalšej diskusie k návrhu kritérií komplexnej akreditácie činností 



4

vysokých škôl. V súvislosti so školným vyslovil súhlas s potrebou riešiť tento problém aj 
v nadväznosti na výsledky kontroly MŠ SR na právnických fakultách niektorých vysokých 
škôl a podporil návrh zavedenia zápisného.  
 
Uznesenie č. 3 

Súčasťou nezávislého ohodnotenia kvality činnosti vysokých škôl je medzinárodná 
evalvácia kvality činnosti na základe kritérií Európskej asociácie univerzít, ktorá bude 
podkladom pre diverzifikáciu vysokých škôl v SR (výskumné univerzity, vysoké školy 
univerzitného typu a odborné vysoké školy). Slovenská rektorská konferencia podporuje 
vykonanie medzinárodnej evalvácie v najbližšom období. Finančné zabezpečenie by sa 
nemalo uskutočňovať z rozpočtu Ministerstva školstva SR, ale z rezervy vlády SR.  

 
Uznesenie č. 4 

Slovenská rektorská konferencia k otázke návrhu zavedenia školného (príspevok študenta 
vysokej škole na financovanie nákladov štúdia) navrhuje: 
a) Uskutočniť spoločnú diskusiu všetkých reprezentácií vysokých škôl k takémuto návrhu. 
b) V nadväznosti na pokračujúci transformačný proces podporuje návrh zavedenia školného 

po splnení nasledovných podmienok: 
ba) vykonanie analýzy nákladov na štúdium na študenta spojených so štúdiom   v daných 
študijných odboroch, 
bb) zverejnenie záväznej sumy, ktorou sa zaviaže štát dotovať študenta na jednotlivých  
študijných odboroch (programoch) bez ohľadu na výšku školného,  
bc) zverejnenie harmonogramu naplnenia programového vyhlásenia vlády SR v otázke 
zvyšovania dotácie do vysokého školstva zo štátneho rozpočtu s cieľom dosiahnuť 
(postupne do r. 2006) úroveň zodpovedajúcu krajinám OECD (t. j. z terajších 0,72 %  
HDP na úroveň 1,33 % HDP). 

c) Školné je možné výhradne použiť na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. 
Prevádzkové náklady na hlavnú činnosť vysokých škôl musia byť kryté výhradne 
dotáciou zo štátneho rozpočtu.  

d) V súlade s predchádzajúcimi uzneseniami Slovenská rektorská konferencia naďalej 
podporuje rozsah školného v intervale 0 – 30 % priemerných nákladov na štúdium na 
jeden akademický rok. 

e) V prípade nepriechodnosti návrhu zavedenia školného navrhujeme  zaviesť  možnosť 
poplatku za zápis na štúdium v stanovenej výške. 

 
Ad 6) 
 Prezident SRK otvoril problematiku aplikácie Štátnej pokladnice na vysokých školách 
a oznámil zmenu termínu jej platnosti k 1. 7. 2004, vysoké školy by však uvítali posun 
termínu k 1. 1. 2005.  

V diskusii Magnificencia F. Gahér upozornil na nesúlad s podnikateľkou činnosťou 
vysokej školy, ktorý vzniká aplikáciou Štátnej pokladnice a na možné riziko viazania 
prostriedkov, zdôraznil potrebu zabezpečenia styku so Štátnou pokladnicou prostredníctvom 
siete SANET. Ako problematické označil aj dofinacovanie grantov z EÚ. Magnificencia J. 
Bujňák súhlasil s možným rizikom likvidácie podnikateľskej činnosti vysokých škôl. 
Magnificencia J. Ďurček zdôraznil potrebu definovania termínu „verejné prostriedky“, 
upriamil pozornosť na možnosť založenia spoločného podniku vysokej školy a súkromnej 
firmy. Magnificencia J. Wagner zdôraznil potrebu spolupráce vysokoškolských prednášateľov 
s praxou a odmietol používanie termínu podnikateľská činnosť. V súvislosti s aplikáciou 
Štátnej pokladnice spochybnil postup zodpovedných orgánov, keďže niektoré organizácie 
získali soft a hardware bezplatne, vysoké školy však musia vyhlásiť verejné obstarávanie 
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a uhradiť náklady na nákup z vlastných zdrojov. Taktiež upozornil na potrebu niektorých 
vysokých škôl zamestnať ďalších 2 pracovníkov. Magnificencia I. Okenka upriamil 
pozornosť na problém dvojitého konvertovania v prípade zahraničných grantov, keďže účty 
sú vedené v SKK. Ďalej dodal, že v prípade súhlasu partnera je povolené viesť účet 
v komerčnej banke do konca roka 2004. 
 
Uznesenie č. 5 

Slovenská rektorská konferencia posúdila súčasný stav pripravenosti vysokých škôl na 
Slovensku na uskutočnenie zmeny poskytovateľa bankových služieb a na realizáciu 
platobného styku prostredníctvom Štátnej pokladnice a konštatuje, že nie sú v celom rozsahu 
splnené základné technické predpoklady na túto rozsiahlu historickú zmenu. V tejto súvislosti 
považujeme  za odôvodnené navrhnúť:  
a) Posunúť začiatok platobného styku prostredníctvom Štátnej pokladnice na verejných 

vysokých školách k 1. 1. 2005 z dôvodu nedostatočnej pripravenosti celého projektu pre 
verejné vysoké školy a výhodnosti takéhoto začiatku súčasne so začiatkom rozpočtového 
roku bez potreby mimoriadnej účtovnej závierky (§17 ods. 6 zákona o účtovníctve). 

b) Nezačleniť účet podnikateľskej činnosti verejných vysokých školách do systému Štátnej 
pokladnice.  

c) Zabezpečiť finančné krytie nákupu počítačov pre vnútorné organizačné jednotky z 
prostriedkov Ministerstva financií SR. 

d) Zabezpečiť styk so Štátnou pokladnicou prostredníctvom vysokorýchlostnej akademickej 
siete SANET, pre ktorú je potrebné požiadať o bezpečnostnú previerku NBÚ. Do 
realizácie tohto styk zabezpečiť financovanie ISDN linky z prostriedkov Ministerstva 
financií SR. 

e) Existujúce zahraničné granty a projekty nezaradiť do systému Štátnej pokladnice až do 
doby ich ukončenia vzhľadom na nadradenosť medzinárodných zmlúv, ktoré boli 
uzavreté. 

f) Upozorniť na dvojnásobnú konverziu valút v systéme Štátnej pokladnice (t. j. € na SKK a 
pri výbere znovu z SKK na €). 

g) Ponechať možnosť využívať doterajšie účty v komerčných bankách do konca r. 2005. 
 
 Generálna riaditeľka sekcie financovania a rozpočtu MŠ SR E. Bizoňová informovala 
o pripravenosti aplikácie Štátnej pokladnice na vysokých školách. Konštatovala, že každá 
vysoká škola zaradila fakulty do vnútorných organizačných jednotiek (ďalej len „VOJ“) 
a sumarizovala stav technického zabezpečenia. Dodala, že Ministerstvo financií SR (ďalej len 
„MF SR“) upustilo od prideľovania finančných príspevkov na nevybavené jednotky. 
V priebehu týždňa MF SR potvrdí rozhodnutie centralizovať systém a teda stiahne počítače 
do centier. Ďalej informovala o rozdelení povinných a úročených účtov v Štátnej pokladnici 
a založení vlastného účtu vysokou školou vo Všeobecnej úverovej banke. Potvrdila, že môže 
byť žiadaná výnimka pre styk so Štátnou pokladnicou cez SANET, ale to si vyžaduje 
certifikát Národného bezpečnostného úradu. V súvislosti so zahraničnými grantami 
upozornila na § 23 ods. 2 zákona o Štátnej pokladnici, ktorý umožňuje viesť tieto účty do 31. 
12. 2005.  
 Uvedenou problematikou sa bude ďalej zaoberať Klub kvestorov.  
 
Ad 7)  

Prezident SRK predložil písomný materiál k uvedenej téme. Magnificencia P. Blaho 
doplnil predmetný bod.  
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Ad 8) 
 Prezident SRK uviedol otázku preukazu študenta. Ako najproblémovejšie označil 
zabezpečenie kľúčov. V diskusii Magnificencia F. Gahér zdôraznil, že usmernenie MŠ SR 
k uvedenému bolo vypracované neskoro. Magnificencia V. Báleš upriamil pozornosť na 
skutočnosť, že vysoká škola môže vydať preukaz zadarmo, ak vstúpi do rokovania s niektorou 
z komerčných bánk. Magnificencia J. Wagner navrhol, aby organizačno-technické náležitosti 
preukazu študenta boli prenechané na Klub kvestorov.  
 
Ad 9) 
 Minister školstva SR M. Fronc informoval o dôvodoch, prečo k dnešnému dňu nebola 
vydaná vyhláška o habilitácii a inaugurácii, ktorej návrh už prešiel pripomienkovým konaním. 
Na základe pripomienky Ministerstva spravodlivosti SR musí mať uvedená právna norma 
charakter zákona.  
 
Odporúčanie 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie odporučilo ministrovi školstva SR viesť 
rokovanie s ministrom spravodlivosti SR vo veci hľadania prijateľného riešenia legislatívnej 
normy upravujúcej habilitácie a inaugurácie. 
 
Ad 10) 
 Prezident SRK otvoril diskusiu k návrhu zákona o vede a technike a označil ho za 
krok správnym smerom. Navrhol doplniť návrh o definovanie termínu „centrum excelencie“ 
a v prípade relevantnosti doplniť do textu umenie, inicioval zmenu názvu MŠ SR. 
Magnificencia J. Bujňák uvítal možnosť robiť aplikovaný výskum, ktorú vysokým školám 
ponúka návrh zákona. Magnificencia B. Lichardus oboznámil prítomných s genézou 
legislatívy o vede a zdôraznil potrebu silnej grantovej agentúry, za predsedu navrhovanej 
Rady vlády pre vedu a techniku odporučil niektorého z podpredsedov vlády SR. 
Magnificencia F. Mihina navrhol zmenu názvu návrhu zákona.  
 Následne prítomní členovia pléna schválili návrh stanoviska SRK k návrhu zákona 
o vede a technike. Zo 16 prítomných hlasovalo: 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0. 
 Znenie stanoviska sa nachádza v prílohe č. 1 tejto zápisnice.  
 
Ad 11) 

Viceprezident D. Kluvanec otvoril problematiku praktickej výučby v nemocniciach. 
Členovia pléna v diskusii označili tému krížovej dotácie z rozpočtu MŠ SR do rozpočtu 
Ministerstva zdravotníctva SR za nesystémovú.  
 
Ad 12) 
 Keďže predseda AK sa nezúčastnil na rokovaní SRK uvedený bod sa presúva na 
ďalšie zasadnutie pléna. 
 
Ad 13)  
 Prezident SRK ospravedlnil neúčasť predsedu Akreditačnej komisie (ďalej len „AK“) 
na zasadnutí z dôvodu iných pracovných povinností. Generálna sekretárka informovala členov 
pléna o rozhodnutí predsedu AK nezverejniť zoznam garantov novoakreditovaných 
študijných programov, o ktorý SRK oficiálne žiadala listom. Prezident SRK následne 
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predložil zoznamy funkčných miest profesor a docentov a požiadal o súhlas zverejniť 
zoznamy vysokých škôl na webovej stránke SRK. Zo 17 prítomných členov SRK hlasovalo: 
Za: 17 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 7 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie rozhodlo o doplnení údajov poskytnutých 
vysokými školami SR vo veci funkčných miest profesorov a docentov o zoznam garantov 
novoakreditovaných študijných programov k 30. 6. 2004. Doplňujúce údaje členovia SRK 
zašlú do 30. 6. 2004 na adresu sekretariátu SRK srk@cvt.stuba.sk. 
Vykoná: členovia pléna SRK 
Termín: 30. 6. 2004  

 
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie rozhodlo zverejniť menný zoznam funkčných 

miest profesorov a docentov a garantov novoakreditovaných študijných programov na svojej 
webovej stránke www.srk.sk.  
Vykoná: generálna sekretárka SRK 
Termín: 5. 7. 2004  

  
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo generálnu sekretárku SRK 2 krát 

ročne k 31. 5. a 30. 10. príslušného kalendárneho roka aktualizovať údaje o funkčných miest 
profesorov a docentov a garantov novoakreditovaných študijných programov a získané údaje 
publikovať na webovej stránke www.srk.sk.  
Vykoná: generálna sekretárka SRK 
Termíny: k 31. 5. a 30. 10. príslušného kalendárneho roka  
 
Ad 14) 
 O uvedenom bode sa nerokovalo. 
 
Ad 15) 
a)  

Magnificencia V. Báleš vyzval vysoké školy, aby sa zapojili do projektu 
akademického informačného systému.  
 
Uznesenie č. 8 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo Magnificenciu V. Báleša predložiť 
technické podmienky pre verejnú súťaž na dodávku "Informačného systému riadenia a správy 
univerzity v oblasti štúdia a výskumu CAMPUS ONLINE". 
Vykoná: Magnificencia V. Báleš 
Termín: 25. 5. 2004 

 
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo generálnu sekretárku distribúciou 

dokumentu obsahujúceho technické podmienky pre verejnú súťaž na dodávku "Informačného 
systému riadenia a správy univerzity v oblasti štúdia a výskumu CAMPUS ONLINE" za 
účelom definovania podmienok pre výberové konanie členmi Slovenskej rektorskej 
konferencie. 
Vykoná: generálna sekretárka SRK, členovia pléna SRK 
Termíny: 25. 5. 2004, 31. 5. 2004 
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Vedúci úradu MŠ SR P. Mederly sa potvrdil, že MŠ SR bude financovať 2 projekty 
akademického informačného systému (ďalej len „AIS“) v prípade, že si vysoké školy 
nevyberú 1 AIS, avšak upozornil na predraženie takého riešenia. Minister školstva M. Fronc 
by uvítal 1 AIS. 

Magnificencia V. Babčák upriamil pozornosť na projekt jeho univerzity, ku ktorému 
sa pripojilo niekoľko vysokých škôl, ktorý však nebol úspešný.  

 
Odporúčanie 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie odporučilo svojim členom a Ministerstvu 
školstva SR zavedenie jednotného akademického informačného systému na vysokých školách. 
 
b) 
 Vedúci úradu MŠ SR P. Mederly informoval prítomných o stave projektu 
ekonomického informačného systému a ponúkol nasledujúce možnosti riešenia projektu: 

variant a) individuálny ekonomický informačný systém; 
variant b) centrálny ekonomický informačný systém. 
V diskusii sa členovia pléna vyjadrili za urýchlené riešenie a upozornili na potrebu 

kompatibility projektu so Štátnou pokladnicou, akademickým informačným systémom a 
systémom pre personálny manažment a mzdy. Predpokladaný termín spustenia systému 
vedúci úradu MŠ SR určil k 1. 1. 2005. Na základe diskusie v pléne bolo prijaté nasledujúce 
uznesenie: 
 
Uznesenie č. 9 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo generálnu sekretárku vykonaním 
prieskumu na vysokých školách Slovenskej republiky vo veci ekonomického informačného 
systému. Členovia pléna zašlú stanovisko k nimi preferovanej verzii ekonomického 
informačného systému, t. j. variant a) individuálny informačný systém a variant b) centrálny 
informačný systém. 
Vykoná: generálna sekretárka SRK, členovia pléna SRK 
Termíny: 25. 5. 2004, 4. 6. 2004 
 
d) 

Minister školstva SR M. Fronc ubezpečil prítomných, že MŠ SR dodatočne upraví 
prostriedky na internáty, za kľúčový problém označil návrh rozpočtu na rok 2005. Vedúci 
úradu MŠ SR P. Mederly navrhol previesť časť mzdových prostriedkov na úhradu faktúr za 
energie v roku 2004. Proti uvedenému namietali niektorí členovia SRK. 
 
e) 
 V nadväznosti na otázku prezidenta SR, aké sú kritériá na zlučovanie študijných 
programov 1. a 2. stupňa štúdia, minister školstva SR odpovedal, že nepozná dôvody, prečo 
by sa mali zlučovať študijné programy napr. právo, keďže aj v súčasnosti vysoké školy 
vychovávajú absolventov bakalárskeho stupňa, ktorí sa vedia uplatniť. Uplatnenie bakalárov 
študijného programu učiteľstvo MŠ SR upravuje v novele školského zákona. Minister dodal, 
že každý absolvent má možnosť pokračovať v štúdiu v 2. stupni rovnakého alebo príbuzného 
študijného programu. V diskusii k uvedenému vystúpili Magnificencie D. Kluvanec, F. 
Gahér, J. Ďurček, V. Babčák a predseda Rady vysokých škôl SR (ďalej len „RVŠ SR“) L. 
Vozár. 
 
f) 
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Viceprezident SRK D. Kluvanec predložil návrh na konanie vedeckého sympózia na 
tému spoločenské vedy a vzdelávanie a požiadal o podporu uvedeného podujatia. 

 
Odporúčanie 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie podporilo konanie vedeckého sympózia na 
tému spoločenské vedy a vzdelávanie 9. 11. 2004 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.  
 
 Na záver rokovania prezident SRK poďakoval Magnificencii F. Mihinovi za možnosť 
konať zasadnutie pléna SRK na Prešovskej univerzity v Prešove.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 27. 5. 2004  
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová      Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 
         prezident 
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Príloha č. 1 
 

Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie 
k návrhu nového zákona o vede a technike 

 
Príprava nového zákona o vede a technike je súčasťou  transformácie slovenskej 

spoločnosti, ktorá je po vstupe Slovenska do EÚ ešte naliehavejšia. Slovenská rektorská 
konferencia konštatuje, že Slovensko zaostáva v realizácii Lisabonského procesu, ktorý je 
zameraný na strategický cieľ – vybudovať v európskom priestore konkurencieschopnú 
a dynamickú ekonomiku založenú na vedomostiach a informáciách. Znamená to potrebu 
zvyšovať dotovanie v oblasti vedy a techniky s cieľom dosiahnuť 3 % HDP, k čomu sa 
zaviazalo aj Slovensko, čo sa ale zdá byť v súčasnosti ťažko zvládnuteľným problémom. 
Druhou stránkou, ktorá už nie je závislá od možností štátneho rozpočtu, je legislatívna oblasť. 
Tá by mala nastoliť také pravidlá, ktoré by umožnili dynamický rozvoj v oblasti vedy 
a techniky a posilnili trend využívania poznatkov v prospech rozvoja ekonomiky štátu. 

 
 Pokrokom v tomto smere bol existujúci zákon č. 132/2002 Z. z. o vede a technike, ktorý 
nastolil nové pravidlá a otvoril nové možnosti rozvoja. Neviedol ale k očakávanej zmene 
a krátko po jeho prijatí sa začala pripravovať jeho novelizácia. Napokon uzrel svetlo sveta 
návrh nového zákona, ktorý principiálne mení doterajšie prístupy a lepšie zodpovedá 
požiadavkám doby. Jeho prínos možno zhrnúť do nasledujúcich bodov: 
 
1. Text návrhu je zrozumiteľnejší a terminologicky zodpovedá európskym dokumentom. 
2. Jasne definuje pôsobnosť vlády, ministerstva školstva, ústredných orgánov, vyšších 

územných celkov a obcí pri rozvoji vedy a techniky. 
3. Definuje Agentúru na podporu vedy a techniky (čím nahrádza samostatný zákon o APVT) 

a ruší jej financovanie cez rezorty, ustanovuje Radu pre vedu a techniku ako poradný 
orgán vlády a Učenú spoločnosť vied a umení SR. 

4. Jednoznačne a zrozumiteľne definuje formy a podmienky podpory výskumu a vývoja, ako 
aj vlastníctvo a užívanie výsledkov riešenia. 

5. Zavádza národný program výskumu a vývoja, definuje štátne programy,  spôsob ich 
uplatňovania a spôsob rozpočtovania výdavkov na vedu a techniku zo štátneho rozpočtu, 
pričom zohľadňuje nevyhnutnosť financovania špecifického výskumu na vysokých 
školách, čo je podmienkou rozvoja ich kvality.  

6. Sústredením prostriedkov štátneho rozpočtu na výskum a vývoj do APVT a štátnych 
programov a zrušením štátnych objednávok nastoľuje vznik konkurenčného prostredia, 
čím by sa zamedzilo používanie týchto finančných prostriedkov na iné účely. 

7. Návrh zákona umožňuje budovanie podpornej infraštruktúry výskumu a vývoja 
a posilňovanie centier excelentného výskumu a vývoja. 

 
Návrh nového zákona o vede a technike je nesporne krokom správnym smerom, 

je súčasťou prebiehajúcej transformácie vysokých škôl a jeho prijatie by prinieslo dlho 
očakávanú zmenu na prospech výskumu a vývoja v SR, kde dlhodobo pociťujeme 
stagnáciu. Uplatnenie návrhu zákona umožní zmysluplné rozdeľovanie finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu tak, aby sa podporila kvalita a aby sa zamedzilo 
úniku prostriedkov tam, kde ich použitie nezodpovedá účelu. Slovenská rektorská 
konferencia preto podporuje základnú filozofiu návrhu zákona a jeho nosné zámery 
a ciele.  
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Slovenská rektorská konferencia na základe uvedeného vyslovuje plnú podporu 
návrhu zákona a odporúča v ďalšom legislatívnom konaní nasledovné technické  
pripomienky. 

 
Slovenská rektorská konferencia navrhuje zvážiť 

a) doplnenie, resp. dopracovanie ustanovení o centrách excelencie,  
b) doplnenie zákona o ustanovenia týkajúce sa umenia a činnosti v tejto oblasti, 
c) nazvať zákon vzhľadom na jeho charakter a legislatívu členských krajín Európskej únie 

zákonom o výskume a vývoji, 
d) posilniť postavenie Agentúry na podporu vedy a techniky, prípadne zriadiť novú agentúru 

a ustanoviť poskytovanie všetkých účelových prostriedkov výlučne prostredníctvom 
nezávislej agentúry a nie prostredníctvom ministerstva školstva, 

e) zvážiť ustanovenie, aby Rade pre vedu a techniku predsedal podpredseda vlády alebo 
výrazná osobnosť z oblasti vedy a techniky, 

f) zvážiť premenovanie Ministerstva školstva SR na Ministerstvo pre vzdelávanie a vedu 
SR. 

 
Bratislava 21. 5. 2004  
 


