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Zápisnica 
 z 30. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie,  

ktoré sa konalo dňa 19. 11. 2004 v Trenčíne 
 
Prítomní: 
• prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 
• doc. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
• prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 
• Dr.h.c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD. 
• doc. PaedDr. Mgr. art. Vojtech Didi 
• doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
• doc. Ján Hoffstädter, akad. sochár 
• prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc. 
• prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. 
• doc. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. 
• prof. Ing. Ján Kurty, PhD. 
• 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. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 
• prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. 
• plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 
• prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. 
• doc. Ing. Milan Murgaš, CSc. 
• prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.  
 
Hostia: 
• prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. 
• doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. 
• Michal Mertinyák 
• prof. Ing. Karol Zalai, CSc. 
 
Program: 
1. Schválenie návrhu zápisnice z 29. riadneho zasadnutia pléna SRK (Prešov,  

21. 5. 2004) a schválenie návrhu zápisnice z mimoriadneho zasadnutia pléna SRK 
(Bratislava, 30. 9. 2004) 

2. Schválenie návrhu plánu činnosti a návrhu rozpočtu SRK na rok 2005 
3. Informácie prezídia SRK 

• Závery spoločného zasadnutia členov správnych rád, rektorov, kvestorov vysokých 
škôl so zástupcami MŠ SR 

• Projekt evalvácie vysokých škôl SR 
• Správy zo zahraničných ciest (Paríž, 2004; Kuala Lumpur, 2004; Maastricht, 2004) 
• Informácia o účasti v Erasmus Mundus 
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• Informácia o ERA-SLOVAKIA 
• Prijatie vyhlásenia SRK k bolonskému procesu 
• Rôzne 

4. Návrh legislatívnych zmien v zákone o Štátnej pokladnici  
5. Návrh legislatívnych zmien v postavení kvestora vysokej školy  
6. Problematika akreditácie nových študijných programov v roku 2005 
7. Metodika rozpisu dotácii na vysoké školy na rok 2005 

• Prezentácia modelu vypracovaného Radou pre rozvoj a financovanie RVŠ SR 
8. Diskusia o úprave stanov SRK a návrhu rokovacieho poriadku pléna SRK 
9. Rôzne 
 
Rokovanie viedol: Magnificencia J. Sinay, prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
(ďalej len „SRK“). 
 
 Prezident SRK privítal prítomných členov pléna a odovzdal slovo Magnificencii J. 
Wagnerovi, ktorý privítal prítomných a prezentoval hosťujúcu univerzitu.  
 
 Prezident SRK privítal na zasadnutí nového člena združenia Magnificenciu J. Kurtyho, 
rektora Vojenskej akadémie M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.  
 

Prezident SRK predložil upravený návrh programu 30. riadneho zasadnutia pléna 
a požiadal o odsúhlasenie návrhu. V diskusii k návrhu programu niektorí členovia pléna 
žiadali vylúčenie koncepčných bodov a navrhli riešiť výhradne operatívu. Magnificencia F. 
Gahér za nevyhnutné označil riešenie legislatívneho postavenia SRK a problém akreditácie 
študijných programov. Magnificencia V. Báleš navrhol novelu zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách (ďalej len „zákon o vysokých školách“) v § 102. Na základe diskusie 
prezident SRK upravil návrh programu a dal o ňom hlasovať. O návrhu programu hlasovalo 
16 prítomných členov SRK takto: 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 

Plénum SRK schválilo návrh programu 30. riadneho zasadnutia pléna SRK a prezident 
otvoril bod 1.  
 
Ad 1) 

Zápisnica z 29. riadneho zasadnutia pléna SRK, ktoré sa konalo v Prešove  
21. 5. 2004 bola schválená bez pripomienok. 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia pléna SRK, ktoré sa konalo v Bratislave 30. 9. 
2004 bola schválená bez pripomienok. 
 
Ad 2) 
 
Uznesenie č. 1 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo návrh plánu činnosti Slovenskej 
rektorskej konferencie na rok 2005.  

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo návrh rozpočtu Slovenskej 
rektorskej konferencie na rok 2005.  

 
Ad 3) 
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• Prezident SRK uviedol dokument sumarizujúci návrhy členov SRK na úpravu 
kompetencií správnej rady vysokej školy a požiadal o doplnenie do 14 dní. Materiál bude 
upravený a spolu s návrhom Magnificencie V. Báleša na úpravu § 102 zákona o vysokých 
školách zaslaný Ministerstvu školstva SR (ďalej len „ministerstvo“). 

 
Uznesenie č. 2 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie berie na vedomie materiál, ktorý sumarizuje 
návrhy členov združenia na zmenu kompetencií správnych rád vysokých škôl. Plénum 
Slovenskej rektorskej konferencie ponechalo svojim členom možnosť zaslať doplňujúce 
návrhy na úpravu kompetencií správnych rád vysokých škôl do  
3. 12. 2004. 
Vykoná: členovia pléna 
Termín: 3. 12. 2004  
 
• Prezident SRK ústne informoval o postupe projektu evalvácie vysokých škôl. 
 
• Viceprezident SRK D. Kluvanec a generálna sekretárka SRK informovali 

o odporúčaniach zo zahraničných služobných ciest. 
 
• Generálna sekretárka SRK informovala o výsledku 1. kola výzvy programu Erasmus 

Mundus, v ktorom bola úspešná len jedna slovenská univerzita ako partner v sieti (0,17 % 
úspešnosť SR). Prezident SRK vyzval členov SRK aby sa vo väčšej miere zapojili do 
programu Erasmus Mundus v nasledujúcich výzvach.  

 
• Generálna sekretárka SRK požiadala členov SRK, aby na webovej stránke svojej vysokej 

školy zverejnili informáciu o mobilitnom portáli pre výskumníkov a ich rodiny, ktorého 
adresa je www.eracareers.sk.  

 
• Generálna sekretárka SRK informovala o požiadavke EUA zverejniť stanovisko národnej 

rektorskej konferencie k bolonskému procesu v súvislosti s blížiacim sa rokovaním 
ministrov školstva v Bergene (2005). V diskusii viceprezident SRK V. Kollár žiadal 
doplniť odstavec o požiadavke naplnenia programového vyhlásenia vlády SR v oblasti 
financovania vysokého školstva. Prezident SRK poveril generálnu sekretárku doplniť 
požiadavku viceprezidenta SRK a členov pléna požiadal doplniť návrh vyhlásenia 
k Bolonskému procesu do 26. 11. 2004. 

 
• Magnificencia F. Gáher namietal voči zneniu vyhlásenia prezídia SRK z  

29. 10. 2004, ktoré v prvých dvoch odsekoch hovorí o postoji SRK k súčasnej reforme, 
hoci ide o stanovisko prezídia. Prezídium akceptovalo uvedenú námietku a ospravedlnilo 
sa členom pléna. V diskusii viacerí členovia pléna vyjadrili požiadavku, aby sa SRK 
oficiálne nevyjadrovala k politickým záležitostiam, ktoré sa jej netýkajú.  

 
Uznesenie č. 3 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie sa uznieslo v budúcnosti nezverejňovať 
politicky motivované vyhlásenia, ktoré sa priamo netýkajú vedy, techniky a vzdelávania. 
 
Ad 4) 

Magnificencia F. Gahér predložil návrh novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej 
pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe uznesenia z 29. riadneho 
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zasadnutia pléna v Prešove 21. 5. 2004. Cieľom návrhu je, aby režimu Štátnej pokladnice 
podliehali len dotačné prostriedky a ostatné boli mimo systému.  
 
Uznesenie č. 4 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo prezidenta združenia zaslať 
vypracovaný návrh novely zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov predložený Magnificenciami F. Gahérom a V. Bálešom zodpovedným 
orgánom. 
Vykoná: prezident SRK 
Termín: priebežne  
 
Ad 5) 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie nerokovalo o návrhu legislatívnych zmien v 
postavení kvestora vysokej školy z dôvodu neprítomnosti predkladateľa. Rokovanie 
o uvedenej téme sa presúva na nasledujúce rokovanie pléna združenia. 
 
Ad 6) 
 Prezident SRK otvoril diskusiu k problematike akreditácie nových študijných 
programov. Magnificencia F. Gahér predložil návrh uznesenia a zdôraznil, že v prípade 
neriešenia problematiky môže dôjsť ku kolapsu vysokoškolského sektora. Upozornil, že 
minister školstva môže rozhodnúť o priznaní práv aj bez odporúčania Akreditačnej komisie. 
Viceprezident SRK D. Kluvanec privítal návrh a odporučil novelizáciu zákona o vysokých 
školách s cieľom posunúť platnosť prijímania na akreditované nové študijné programy od 
akademického roku 2005/6. Magnificencia J. Tuček oponoval, že v prípade vysokých škôl, 
ktoré v dostatočnom časovom predstihu predložili akreditačné spisy a boli im priznané práva, 
budú takýmto postupom poškodené. Viceprezident SRK V. Kollár namietal proti návrhu 
posunu termínu platnosti zákona a odporučil, aby ministerstvo školstva vydalo publikáciu 
„Ako na vysoké školy?“ v neskoršom termíne a ako jeden diel. Prezident SRK nechal 
hlasovať o upravenom návrhu uznesenia, ktoré pripravili Magnificencie F. Gahér, P. Blaho 
a V. Báleš. Zo 16 prítomných hlasovalo: 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
 Plénum SRK schválilo návrh uznesenia č. 5. 
 
Uznesenie č. 5 
1. Plénum Slovenskej rektorskej konferencie vyjadruje vážne znepokojenie so stavom 

akreditácie študijných programov a upozorňuje vládu SR a najmä ministra školstva SR, že 
zabrzdenie procesu akreditácie študijných programov na vysokých školách v SR ohrozuje 
otvorenie študijných programov a prijímanie študentov na tieto programy, čo môže 
spôsobiť vážne negatíva pre napĺňanie cieľov reformy vysokého školstva.  

 
2. Plénum Slovenskej rektorskej konferencie konštatuje, že ak Akreditačná komisia 

a minister školstva SR zásadne nezmenia prístup k akreditovaniu študijných programov, 
hrozí kolaps akreditácie študijných programov, na ktorý členovia Slovenskej rektorskej 
konferencie  upozorňovali na 29. riadnom zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie v Prešove 21. 5. 2004. 

 
3. Plénum Slovenskej rektorskej konferencie vyzýva ministra školstva SR, aby  rozhodol 

o návrhoch na akreditáciu študijných programov najneskôr do 28. 2. 2005. V opačnom 
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prípade hrozí, že vysoké školy nebudú môcť prijímať uchádzačov na mnohé potrebné 
študijné programy. 

 
4. Plénum Slovenskej rektorskej konferencie žiada ministra školstva SR, aby príručka „Ako 

na vysoké školy“ vyšla iba jedna (nie v dvoch dieloch), a to až po vydaní rozhodnutí 
o akreditácii študijných programov, ktoré boli podané do 31. 9. 2004.  

 
Ad 7) 

Prezident SRK privítal hostí – predsedu a podpredsedu Rady pre rozvoj a financovanie 
RVŠ SR D. Malindžáka a K. Zalaia a predsedu ŠRVŠ SR M. Mertinyáka. Predseda D. 
Malindžák prezentoval doterajšiu prácu rady, ktorá mala 12 členov a zišla sa 5 krát, 
prítomných oboznámil so SWOT analýzou doterajšej metodiky. Základom pre návrh bola 
metodika z roku 2004 a zámer posilniť kvalitatívne parametre. Následne prezentoval návrh 
a členovia pléna diskutovali a hlasovali o predložených návrhoch.  

 
Magnificencia V. Báleš vyjadril nespokojnosť s absenciou zástupcu Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave v rade. Magnificencia J. Hoffstädter požiadal systémovo 
doplniť slovo „umenie“ a jeho odvodeniny v texte návrhu. 

 
K bodu 5 návrhu - plénum SRK žiada ministerstvo školstva predložiť do 15. 1. 2005 dlhodobý 
zámer ministerstva školstva.  
 
K bodu 9 návrhu – oprava preklepu v nadpise z „2004“ na „2005“. 
 
K bodu 10 návrhu – Magnificencia V. Báleš požiadal o zmenu termínu 31. 1. 2005, ktorý 
označil za neskorý. Viceprezident V. Kollár pripomenul, že SRK sa v zmysle stanov 
vyjadruje k návrhu rozpočtu a že v súčasnosti nie je známy termín schválenia rozpočtu. 
 
K bodu 11 návrhu - Magnificencia V. Báleš ho označil za ne transparentný. Prítomní 
namietali proti termínu „malé“ a „špecifické“ odbory a žiadali inak definovať termín 
„unikátne odbory“. Magnificencia F. Gahér navrhol nahradiť výberové konanie súťažou. V 
diskusii sa hovorilo o opodstatnenosti „unikátnych odborov“ v rámci Európskeho 
vysokoškolského priestoru a spôsobe výberu miesta ich uskutočnenia.  
 Prezident  SRK nechal hlasovať o alternatívnom znení bodu 11. Z 18 prítomných 
hlasovalo: 
Za: 11  
Proti: 1 
Zdržali sa: 6 

Plénum SRK neschválilo alternatívne znenie v bode 11. 
 
K bodu 11 návrhu - plénum SRK schválilo navrhované znenie v bode 12 deliace dotáciou na 
tovary a služby na vzdelávanie a na prevádzku na vysokej školy. 
 
K bodu 15 a návrhu - mzdové prostriedky na prevádzkových pracovníkov – ostáva na 
prerokovaní v rade. 
 
K bodu 15 b návrhu – v diskusii k mzdovým prostriedkom na pedagogických, 
administratívnych a odborných zamestnancov Magnificencia F. Gahér navrhol pomer 50:50 
% výkonu vo vzdelávaní a výskume. V diskusii sa rokovalo o najvhodnejšom pomere výkonu 
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na roky 2005 – 2007. Prezident SRK nechal hlasovať o návrhu na zmenu pomeru výkonu. Z 
18 prítomných hlasovalo: 
Za: 10 
Proti: 5 
Zdržali sa: 3 

Plénum SRK neschválilo návrh zmeniť pomeru výkonov vo vzdelávaní a výskume. 
 
K bodu 15 b i návrhu – Magnificencia J. Wagner upozornil na retroaktivitu návrhu a jeho 
možnú aplikáciu až v roku 2006. Prezident SRK nechal hlasovať o návrhu doplnenia princípu 
§ 102 ods. 2 písm. f zákona o vysokých školách. Zo 17 prítomných hlasovalo: 
Za: 14 
Proti: 2 
Zdržal sa: 1 

Plénum SRK schválilo navrhované doplnenie v bode 15 b i.  
 
K bodu 15 b iii návrhu – podpredseda rady prezentoval mechanizmus výpočtu mzdových 
prostriedkov na verejnú vysokú školu, pričom platí výhodnejší princíp a koeficient prepočtu 
je 1; 1,1; 1,2. Prezident SRK nechal hlasovať o predloženom návrhu. Z 18 prítomných 
hlasovalo: 
Za: 18 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Plénum SRK schválilo návrh v bode 15 b iii.  
 
K bodu 15 c návrhu – Magnificencia F. Gahér navrhol väčší koeficient pre študentov 2. 
stupňa a to „2“.  Prezident SRK nechal hlasovať o predloženom návrhu. Z 18 prítomných 
hlasovalo: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 4 

Plénum SRK schválilo návrh Magnificencie F. Gahéra v bode 15 c.  
 
Prezident SRK nechal hlasovať o predloženom návrhu rady o koeficiente 0,25 pre 

externých študentov 1. stupňa štúdia. Z 18 prítomných hlasovalo: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 4   

Plénum SRK schválilo návrh rady v bode 15 c.  
 
K bodu 15 d návrhu – prezident SRK nechal hlasovať o predloženom návrhu rady 
o evidenčných počtoch zamestnancov k 1. 1. 2005. Zo 16 prítomných hlasovalo: 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 

Plénum SRK schválilo návrh rady v bode 15 d.  
 
V ďalšej diskusii k tomuto bodu Magnificencia I. Okenka požiadal pri evidencii uviesť 

vek evidovaných a Magnificencia F. Gahér navrhol zriadenie centrálneho registra učiteľov na 
ministerstve školstva. Prezident SRK nechal hlasovať o evidencii vysokoškolských učiteľov 
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s uvedením ich veku, úväzku a mieste úväzku k 1. 1. kalendárneho roka. Zo 16 prítomných 
hlasovalo: 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Plénum SRK schválilo predložený návrh.  
 

K bodu 15 e návrhu – prítomní rokovali o možnostiach zistiť reálny koeficient pracovnej 
náročnosti (ďalej len „KPN“). Prezident SRK nechal hlasovať o predloženom návrhu rady 
o KPN v roku 2005 a o poverení komisie, ktorá po ukončení práce na návrhu na rok 2005, 
začne prácu na návrhu metodiky na rok 2006, v ktorom navrhne úpravu KPN. Z 16 
prítomných hlasovalo: 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 

Plénum SRK schválilo predložený návrh KPN a poverilo radu úpravou KPN v roku 
2006.  
 
K bodu 15 f návrhu – prezident SRK nechal hlasovať o predloženom návrhu rady 
o garantovanom minime vo výške 0,9 % roku 2004. Zo 16 prítomných hlasovalo 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 

Plénum SRK schválilo predložený návrh garantovaného minima na rok 2005 vo výške 
0,9 % roku 2004.  
 
K bodu 15 g návrhu - prezident SRK nechal hlasovať o návrhu výskumného výkonu vysokej 
školy, ktorý vychádza z roku 2004. Zo 16 prítomných hlasovalo 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 

Plénum SRK schválilo návrh rady o výskumnom výkone vysokej školy, ktorý bude 
vychádzať z roku 2004. 
 
K bodu 17 návrhu – prítomní upozornili, že predpokladaná výška prevádzkových nákladov 
nepokryje náklady vysokých škôl, ktoré budú opäť vyššie kvôli rastu cien  energií a pod. 
Vysoké školy musia zároveň na úhradu nákladov využívať aj iné ako dotačné zdroje. 
Prezident SRK nechal hlasovať o návrhu rady o podiele výšky dotácie na tovary a ďalšie 
služby. Zo 16 prítomných hlasovalo 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 

Plénum SRK schválilo návrh rady o podiele výšky dotácie na tovary a ďalšie služby. 
 

K bodu 18 návrhu - prezident SRK nechal hlasovať o návrhu rady o určení výšky dotácie na 
tovary a ďalšie služby na vzdelávanie. Zo 16 prítomných hlasovalo 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
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Plénum SRK schválilo návrh rady o určení výšky dotácie na tovary a ďalšie služby na 
vzdelávanie. 
 
K bodu 20 návrhu – Magnificencia F. Gahér navrhol zvýšiť koeficient nákladovosti 
v študijnom odbore stomatológia na „3“. Prezident SRK nechal hlasovať o uvedenom návrhu. 
Zo 16 prítomných hlasovalo 
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Plénum SRK schválilo zvýšenie koeficientu nákladovosti v študijnom odbore 
stomatológia na „3“. 

 
V diskusii sa členovia pléna zaujímali, či rozpočet na vysoké školy v roku 2005 

opätovne počíta s krížovou dotáciou na fakultné nemocnice a navrhli v prípade, že sa 
s uvedeným uvažuje, aby tento transfer nešiel cez kapitolu ministerstva školstva.  
 
K bodu 23 návrhu – prezident SRK nechal hlasovať o návrhu rady o určení výšky dotácie na 
špecifiká vo vzdelávaní. Zo 16 prítomných hlasovalo  
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Plénum SRK schválilo návrh rady o určení výšky dotácie na špecifiká vo vzdelávaní. 
 
Prezident SRK nechal hlasovať o návrhu uviesť konkrétnu sumu „5 mil. Sk“ ako 

osobitné špecifikum pre Univerzitu Komenského v Bratislave vzhľadom na jej osobitné 
medzinárodné postavenie. Zo 16 prítomných hlasovalo  
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Plénum SRK schválilo vyčleniť osobitné špecifikum pre Univerzitu Komenského 
v Bratislave vo výške 5 mil. Sk na rok 2005. 
 
K bodu 24 návrhu - prezident SRK nechal hlasovať o návrhu rady explicitne zverejniť na 
ministerstve školstva zoznam stavieb vysokých škôl pre potreby kapitálových výdavkov. Zo 
16 prítomných hlasovalo  
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Plénum SRK schválilo návrh rady požiadať ministerstvo školstva zverejniť zoznam 
stavieb vysokých škôl. 
 
K bodu 25 b návrhu - prezident SRK nechal hlasovať o návrhu rady explicitne zverejniť 
objem kapitálových výdavkov poskytnutých danej vysokej škole za obdobie 10 rokov. Zo 16 
prítomných hlasovalo  
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Plénum SRK schválilo návrh rady zverejniť objem kapitálových výdavkov 
poskytnutých danej vysokej škole za obdobie 10 rokov. 
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K bodu 25 c návrhu - prezident SRK nechal hlasovať o návrhu rady explicitne zverejniť 
súčasné priestorové vybavenie vysokej školy vrátane veľkosti plochy pripadajúcej na jedného 
študenta v jednotnej štruktúre podľa klasifikácie. Zo 16 prítomných hlasovalo  
Za: 9 
Proti: 0 
Zdržali sa: 7 

Plénum SRK neschválilo návrh rady v bode 25 c. 
 
K bodu 26 návrhu – Magnificencia J. Hoffstädter upozornil, že umelecké vysoké školy podľa 
tohto kritéria nemajú šancu získať dotáciu a požiadal o úpravu, aby bola zohľadnená oblasť 
získavania prostriedkov pre umenie napr. KEGA a programy ministerstva kultúry.  
 
K bodu 30 návrhu – prítomní diskutovali o štruktúre publikačnej činnosti. Odporučili, aby 
prorektori z Rady pre vedu a techniku RVŠ SR dopracovali uvedené kritérium. Plénum SRK 
súhlasilo so znením bodu 30 a pre publikačnú činnosť odporučilo Kimli čkovu štruktúru. 
Odporúčaný termín 1. 1. 2005. 
 
K bodu 31 návrhu - Plénum SRK súhlasilo s návrhom v bode 31. 
 
K bodu 39 návrhu - Plénum SRK súhlasilo s návrhom v bode 39. Magnificencia F. Gahér 
požiadal definovať termín „hlavné jedlo“.  
 
K bodu 43 návrhu – Plénum SRK nesúhlasí s alternatívnym návrhom rady v bode 43 
a vypúšťa ho a odporúča jeho zavedenie v metodike pre rok 2006. 
 
K bodu 48 návrhu - prezident SRK nechal hlasovať o návrhu rady vytvoriť rezervu ministra 
školstva z celého objemu prostriedkov na podprogram 077 01 v max. výške 0,5 %. Zo 16 
prítomných hlasovalo  
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Plénum SRK schválilo návrh rady v bode 48 vytvoriť rezervu ministra školstva. 
 

Prezident SRK nechal hlasovať o uznesení o súhlase s predloženými kritériami 
s pripomienkami SRK. Zo 16 prítomných hlasovalo  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 

Plénum SRK schválilo návrh metodiky na rozpis dotácie na verejné vysoké školy na 
rok 2005. 
 
Uznesenie č. 6 
1. Plénum Slovenskej rektorskej konferencie súhlasí s použitím návrhu metodiky rozpisu 

dotácie na verejné vysoké školy na rok 2005 predloženého Radou pre rozvoj 
a financovanie Rady vysokých škôl SR s pripomienkami členov pléna.  

 
2. Plénum Slovenskej rektorskej konferencie trvá na požiadavke zverejniť Dlhodobý zámer 

Ministerstva školstva SR a vyzýva ministerstvo, aby tak učinilo najneskôr do 15. 1. 2005.  
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3. Plénum Slovenskej rektorskej konferencie žiada Ministerstvo školstva SR predložiť 
každoročne: 

• evidenčný stav úväzkov profesorov a docentom vysokých škôl s uvedením miesta úväzku 
k 1. 1. a odporúča jeho zverejnenie na webovej stránke ministerstva, 

• záväzný zoznam stavieb vysokých škôl v súvislosti s kapitálovými transfermi a odporúča 
jeho zverejnenie na webovej stránke ministerstva. 

 
4. Plénum Slovenskej rektorskej konferencie vyzýva Radu pre rozvoj a financovanie Rady 

vysokých škôl SR, aby po schválení návrhu metodiky rozpisu dotácie na verejné vysoké 
školy na rok 2005, začala pracovať na úprave koeficienta pracovnej náročnosti. 

  
 Viceprezident SRK V. Kollár sa v mene pléna SRK poďakoval komisii za prácu na 
návrhu metodiky. 
 
 Prezident SRK privítal na rokovaní vedúceho úradu a povereného generálneho 
riaditeľa sekcie vysokých škôl ministerstva školstva. V diskusii vedúci úradu potvrdil termín 
15. 1. 2005 na predloženie dlhodobého zámeru ministerstva za reálny. Ďalej uviedol, že 
ministerstvo je rozhodnuté prejsť na rozpočet na akademické roky a preto je možné 
v priebehu nasledujúcich 8 mesiacov upraviť koeficienty. Prítomní diskutovali o návrhoch 
schválených SRK.  
 
Ad 8) 

Prezident SRK otvoril diskusiu o úprave stanov a o návrhu rokovacieho poriadku 
pléna SRK. Plénum SRK v uvedenej veci prijalo nasledujúce uznesenie. 
 
Uznesenie č. 7 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo komisiu pod vedením 
Magnificencie P. Blaha vypracovaním návrhu úpravy stanov Slovenskej rektorskej 
konferencie. Ďalšími členmi komisie sú Magnificencie V. Kollár, I. Okenka, F. Gahér a V. 
Babčák a generálna sekretárka združenia.  
Vykonajú : menovaní   
Termín: ďalšie rokovanie pléna SRK 
 
Ad 9) 
• V súvislosti s ne/akreditovanými novými študijnými programami prezident SRK apeloval 

na ministerstvo školstva, aby požiadalo Akreditačnú komisiu častejšie zasadať 
a informoval o požiadavke SRK zverejniť publikáciu „Ako na vysoké školy“ v neskoršom 
termíne a ako jeden diel. Vedúci úradu potvrdil úsilie ministra zabezpečiť akreditáciu 
nových študijných programov a vyzval prezídium SRK, aby požiadalo o stretnutie 
s ministrom školstva, predsedom a podpredsedom AK a o predloženie informácie o 
aktuálnom stave.  

 
• Viceprezident SRK V. Kollára žiadal informáciu o stave vyhlášky o habilitácii 

a inaugurácii. Vedúci úradu potvrdil, že o tejto právnej norme sa bude rokovať v NR SR 
v najbližšom čase.  

 
Uznesenie č. 8 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo prezidenta združenia požiadať 
ministra školstva SR zverejniť kritériá na habilitácie a inaugurácie najneskôr do 15. 12. 2004.  
Vykoná: prezident SRK 
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Termín: 15. 12. 2005 
 

• Magnificencia V. Báleš sa zaujímal o súčasný stav projektu informačného a 
ekonomického systému a o stanovisko k návrhu informačného systému riadenia a správy 
univerzity v oblasti štúdia a výskumu CAMPUS ONLINE. Prezident SRK na návrh 
Magnificencie J. Banáryho vyzval vysoké školy, aby sa zapojili do knižničného 
informačného systému Slovenskej národnej knižnice. 

 
Uznesenie č. 9 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo prezidenta združenia požiadať 
ministra školstva SR o stanovisko k návrhu vysokých škôl k „Informačnému  systému riadenia 
a správy univerzity v oblasti štúdia a výskumu CAMPUS ONLINE“.  
Vykoná: prezident SRK 
Termín: priebežne 

 
• Na otázku Magnificencie F. Mihinu o koncepcii novej maturity vedúci úradu ministerstva 

potvrdil, že nová maturita bude aplikovaná.  
 
• Magnificencia V. Báleš uviedol návrh na úpravu vlastníckych vzťahov verejnej vysokej 

školy. Vedúci úradu ministerstva požiadal SRK predložiť analýzu súčasného stavu. 
 

Uznesenie č. 10 
 Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo rektorov verejných vysokých škôl 
zaslať na sekretariát Slovenskej rektorskej konferencie zoznam vecných bremien, ktoré nie sú 
v správe, ale len v užívaní vysokej školy a preto tá nemôže získať list vlastníctva. Uvedený 
zoznam bude následne predložení ministrovi školstva SR. 
Vykonajú : členovia pléna   
Termín: 3. 12. 2004  
 
• Členovia pléna SRK sa zaujímali o prevod financií pre fakultné nemocnice z kapitoly 

ministerstva školstva.  
 
• Na otázku Magnificencie J. Tučeka vo veci novely zákona o vede a technike vedúci úradu 

potvrdil, že je pred predložením do vlády SR a že novela ruší inštitucionálne financovanie 
rezortného výskumu a univerzity definuje ako základ vedy a techniky.  

 
• Vedúci úradu ministerstva prisľúbil riešiť problém financovania doktorandského štúdia 

v prípade uzatvorenia dohody s externou inštitúciou.  
 
 Na záver rokovania prezident SRK poďakoval Magnificencii J. Wagnerovi za 
možnosť konať zasadnutie pléna SRK na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne.  
 
 
 
Bratislava 29. 11. 2004  
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová      Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 
        prezident 
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