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Zápisnica  

z 32. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie,  

ktoré sa konalo dňa 28. 6. 2005 v Košiciach 

 
Prítomní: 

• doc. Ing. Sándor Albert, CSc. 
• prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 
• prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 
• doc. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
• prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 
• prof. Ing. Ján Bujňák, 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. 
• plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 
• prof. Ing. Ján Kurty, PhD. 
• prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. 
• prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD. 
• Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 
• prof. Ondrej Šulaj  
• prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 
• doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
 
Ospravedlnení: 

• prof. PhDr. František Mihina, CSc. 
• doc. Ing. Milan Murgaš, CSc. 
• prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.  
 
Hostia: 

• Zuzana Forgácsová 
• prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. 
• doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. 
• Katarína Košťálová 
• PaedDr. Mikuláš Ortutay 
• doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc. 
• Ing. Stanislav Sipko 
• Oľga Šubeníková 
• doc. RNDr. Ivan Trnovský, CSc. 
• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
• Katarína Zacharová 
• prof. Ing. Karol Zalai, CSc. 
• PhDr. Anton Znašík 
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Program: 

1. Schválenie návrhov 
• zápisnice z 31. riadneho zasadnutia pléna SRK (Trnava, 10. 3. 2005),  
• zápisnice z operatívneho zasadnutia pléna SRK (Bratislava, 14. 6. 2005)  
• zápisnice zo spoločného zasadnutia pléna SRK s predsedom vlády a ďalšími 

členmi vlády SR (Bratislava, 14. 6. 2005) 
2. Prezentácia Slovenskej asociácie univerzitného športu (SAUŠ) 
3. Prezentácia Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA, n.o.)  
4. Projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR  
5. Informácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
6. MINERVA, zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu 

a vývoja, štrukturálne fondy Európskej únie     
7. Informácie prezídia SRK 

• Návrh výročnej správy SRK za rok 2004 
• Správa o činnosti prezídia a sekretariátu SRK od 1. 1. do 26. 6. 2005  
• Správa o hospodárení SRK od  1. 1. do 26. 6. 2005 

8. Schválenie členského poplatku na rok 2005 
9. Voľby prezidenta a viceprezidenta SRK 
10. Rôzne 

• List prezidenta Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR 
• List dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Rokovanie viedol: Magnificencia Juraj Sinay, prezident Slovenskej rektorskej 
konferencie (ďalej len „SRK“). 
 
 Prezident SRK privítal prítomných členov pléna SRK a otvoril diskusiu 
o upravenom návrhu programu, keďže minister školstva SR sa nemohol zúčastniť na 
rokovaní pléna SRK. Viceprezident Daniel Kluvanec požiadal prezidenta SRK 
o informácie o odozve na spoločné rokovanie pléna SRK s predsedom vlády SR 
(Bratislava, 14. 6. 2005). Plénum SRK schválilo návrh programu.  
 

Ad 1) 

 
Zápisnica z 31. riadneho zasadnutia pléna SRK, ktoré sa konalo v Trnave  

10. 3. 2005, bola schválená s pripomienkami Magnificencie Františka Gahéra. 
Zápisnica z operatívneho zasadnutia pléna SRK, ktoré sa konalo v Bratislave  

14. 6. 2005, bola schválená bez pripomienok. 
Zápisnica zo spoločného stretnutia pléna SRK s predsedom vlády SR 

a ďalšími členmi vlády SR, ktoré sa konalo v Bratislave  14. 6. 2005 bola schválená 
bez pripomienok. 
 

Ad 2) 

  
Prezident SRK privítal na zasadnutí prezidenta Slovenskej asociácie 

univerzitného športu (ďalej len „SAUŠ“) Dr. Antona Znašíka a ďalších zástupcov 
asociácie, ktorí prezentovali asociáciu a jej členov, úspechy, súčasné a pripravované 
aktivity asociácie. Hostia predstavili zámery rozvoja vysokoškolských športových 
súťaží v Slovenskej republike na roky 2006 – 2010. Predložili okruhy spolupráce pre 
Ministerstvo školstva SR, SRK, vysoké školy a asociáciu vo všeobecnej rovine. Tie sa 
týkali legislatívnej, materiálnej a finančnej oblasti, ale aj športovej reprezentácie a 
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realizácie telovýchovnej a športovej činnosti. Prezident SAUŠ vyjadril vysokým 
školám a Ministerstvu školstva SR poďakovanie za záujem o univerzitný šport. 
  

V diskusii, ktorú otvoril prezident SRK, sa Magnificencia Imrich Okenka 
zaujímal o kritéria delenia financií na podporu vrcholových klubov, ktorá v roku 2005 
predstavovala asi 2 mil. Sk. Prezident SAUŠ informoval, že kritériá pre delenie 
financií na kolektívne športy na vysokoškolských jednotách a kluboch, boli prijaté 
v Žiline a sú zverejnené na webovej stránke asociácie. Rovnako aj pravidlá pre kluby 
reprezentujúce na európskej úrovni. Viceprezident SRK Daniel Kluvanec navrhol 
obnoviť pracovnú komisiu pre vysokoškolský šport pri SRK. V súvislosti s financiami 
vyčlenenými na šport na vysokých školách dodal, že ich súčasná výška je 
nedostatočná. Navrhol, aby sa SRK zasadila o vyššiu finančnú podporu 
vysokoškolského športu. Magnificencia Juraj Wagner odporučil, aby sa SRK na 
svojich zasadnutiach viac zaoberala vysokoškolským športom, rovnako aj 
ministerstvo školstva a vláda SR. Šport označil za prevenciu proti drogovej závislosti 
a preto navrhol hľadať model a prostriedky, akými by sa naplnil tento cieľ. Uvedené 
návrhy podporil prezident SAUŠ a súhlasil, že asociácia bude častejšie informovať 
o svojich aktivitách a cieľoch. Prezident SRK sa poďakoval za účasť zástupcov SAUŠ 
na zasadnutí. Vyjadril poďakovanie za rozvoj športu a telesnej výchovy na vysokých 
školách. 
 
Uznesenie č. 1 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie berie na vedomie informáciu 
predstaviteľov Slovenskej asociácie univerzitného športu o činnosti a poslaní 
asociácie. Slovenská rektorská konferencia odporúča ministrovi školstva SR 
výraznejšie finančne podporovať činnosť športových aktivít univerzitných športových 
klubov, predstaviteľom Slovenskej asociácie univerzitného športu odporúča 
zverejňovať informácie o delení finančných prostriedkov na webovej stránke 
asociácie.  

 
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie deleguje do pracovnej skupiny na 

spoluprácu so Slovenskou asociáciou univerzitného športu svojich členov, a to 
Magnificencie Imricha Okenku, Juraja Sinaya a Juraja Wagnera za účelom užšej 
spolupráce. 
 
Ad 3) 

 
Prezident SRK privítal na zasadnutí výkonnú riaditeľku Slovenskej 

akademickej a informačnej agentúry, n. o. (ďalej len „SAIA“) pani Katarínu 
Košťálovú a zástupkyňu výkonnej riaditeľky pani Oľgu Šubeníkovú. Výkonná 
riaditeľka SAIA informovala členov pléna SRK o činnosti SAIA a to predovšetkým o 
projekte mobilitného centra (2004 - 2006) a prvých výstupoch. V súvislosti s prijatím 
odporúčania Európskej komisie pre podporu postavenia vedecko-výskumných 
pracovníkov v Európe, t.j. Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu 
správania pre nábor výskumných pracovníkov, navrhla v spolupráci s Ministerstvom 
školstva SR, SRK a SAIA zorganizovať odborný seminár, ktorý by nielen informoval 
o odporúčaniach, ale zaujal stanovisko k dokumentom a ich aplikácii na Slovensku. 
Zástupkyňa výkonnej riaditeľky SAIA informovala o akademických mobilitách, ktoré 
SAIA administruje. V súvislosti s prijatím stratégie MINERVA SAIA navrhovala 
finančne podporiť aj program CEEPUS, pripraviť slovenských odborníkov na miesta 
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v európskych inštitúciách, vytvoriť systém vzdelávania doktorandov a 
postdoktorandov pre uplatnenie sa v praxi, vytvorenie národného štipendijného 
programu na podporu mobilít študentov, doktorandov a pedagogicko-vedeckých 
pracovníkov.  

V diskusii, ktorú otvoril prezident SRK, sa Magnificencia Branislav Lichardus 
zaujímal o zloženie záujemcov o štipendiá a prípadné riešenie problémov s vízami u 
uchádzačov. Zástupkyňa výkonnej riaditeľky informovala, že v prípade záujemcov na 
základe medzivládnych dohôd nie sú problémy, v ostatných prípadoch treba riešiť 
každý problém osobitne. Magnificencia Vladimír Báleš podporil návrh na spoločný 
seminár na podporu kódexu a charty. Viceprezident SRK Daniel Kluvanec podporil 
návrh seminára. Ďalej navrhol, aby SAIA intenzívnejšie spolupracovala s oddeleniami 
vysokých škôl. Prezident SRK sa poďakoval predstaviteľkám SAIA za účasť na 
zasadnutí a za ich aktivity a spoluprácu s SRK a vysokými školami.  
 
Uznesenie č. 2 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie berie na vedomie informáciu 
predstaviteliek Slovenskej akademickej a informačnej agentúry, n. o. o činnosti 
agentúry a pozitívne hodnotí jej spoluprácu so slovenskými vysokými školami. 
Slovenská rektorská konferencia odporúča Slovenskej akademickej a informačnej 
agentúre, n. o. rozšíriť jej aktivity najmä smerom reprezentácie k zahraničiu 
a odporúča ministrovi školstva SR zvýšiť finančné prostriedky pre Stredoeurópsky 
výmenný program pre univerzitné štúdia (CEEPUS). 

 
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poveruje sekretariát Slovenskej 

rektorskej konferencie spoluprácou so Slovenskou akademickou a informačnou 
agentúrou, n. o. na organizácii seminára o Európskej charte výskumných pracovníkov 
a Kódexe správania pre nábor výskumných pracovníkov. 
 
Ad 4) 

 
Prezident SRK privítal na zasadnutí generálneho riaditeľa sekcie vysokých 

škôl doc. Petra Mederlyho, generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky Ministerstva 
školstva SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) Ing. Stanislava Sipka, predsedu Rady 
vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej len „RVŠ SR“) prof. Libora Vozára, 
zástupkyňu Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky (ďalej len „ŠRVŠ 
SR“) slečnu Zuzanu Forgácsovú a zástupcov pracovnej komisie projektu 
inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl doc. Ivana Ostrovského a prof. Karola 
Zalaia.  

Prezident SRK informoval o výsledkoch rokovania s predstaviteľmi Európskej 
asociácie univerzít (ďalej len „EUA“) v súvislosti s rozšírením projektu 
inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR o medzinárodný rozmer 
zaangažovaním EUA do externej fázy, čím sa bude realizovať medzinárodné 
inštitucionálne hodnotenie vysokých škôl SR. Zároveň informoval o pripravovanom 
rokovaní doc. Ivana Ostrovského a generálnej sekretárky SRK Mgr. Márie Čikešovej 
s prof. Frederickom Toft-Jensenom, predsedom programu inštitucionálnej evaluácie 
EUA a pani Andreé Sursockovou, zástupkyňou generálnej sekretárky EUA 
o spolupráci, ktoré sa bude konať 1. júla 2005 v Roskilde. Prezident SRK následne 
navrhol prijatie uznesenia o začatí projektu inštitucionálneho hodnotenia, a to 
zaslaním prihlášky do projektu každou vysokou školou. Zároveň ocenil spoluprácu 
s ministerstvom školstva na tomto projekte. 
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Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl dodal, že z pohľadu ministerstva 
školstva sa v záverečnej fáze vyjasnili veci, ktoré boli otvorené. Ministerstvo školstva 
súhlasí s projektom evaluácie podľa EUA. Prezident SRK uvítal návrh ministra 
deklarovať záväzok každej z vysokých škôl, keďže projekt je založený na 
dobrovoľnosti. Ministerstvo školstva trvá na účasti všetkých verejných vysokých škôl 
a víta záujem štátnych vysokých škôl. Počas prípravy projektu sa definoval vzťah 
k činnosti Akreditačnej komisie. Projekt predložený SRK sa v podstatných rysoch  
zhoduje s  prvou fázou komplexnej akreditácie. Ministerstvo školstva sa bude 
usilovať, aby vysoké školy neboli byrokraticky zaťažené vypracovaním podkladov 
pre evaluáciu a pre komplexnú akreditáciu a aby metodika evaluácie podľa EUA bola 
použiteľná pre prvú etapu komplexnej akreditácie. V tejto súvislosti je tiež dôležité 
poznať kritériá pre komplexnú akreditáciu, ktoré by mali byť pripravené do konca 
augusta 2005 a schválené do konca septembra 2005.  

Prezident SRK otvoril diskusiu. Magnificencia František Gahér sa zaujímal o 
cieľ evaluácie, či sa jej výsledky zohľadnia pri financovaní vysokých škôl a kto 
vypracuje návrh kritérií komplexnej akreditácie. Generálny riaditeľ informoval, že 
návrh kritérií vypracuje Akreditačná komisia a schvaľuje ich ministerstvo školstva. 
Dodal, že doterajší návrh kritérií je veľmi stručný a nedostatočný. K týmto kritériám 
sa potom vyjadria orgány reprezentácie a vysoké školy. Komplexné akreditácie by sa 
mohli začať v januári 2006. Ministerstvo školstva SR chápe, že evaluácia EUA nie je 
vytvorená na to, aby diferencovala vysoké školy. V tejto súvislosti viceprezident SRK 
Vojtech Kollár navrhol vytvoriť kritériá pre diferenciáciu vysokých škôl. Taktiež sa 
zaujímal o osud pripomienok SRK ku kritériám na habilitačné a inauguračné konanie. 
Namietal proti časovému priestoru. Magnificencia Imrich Okenka vyjadril obavu, že 
počas rokovania s predsedom vlády SR a ďalšími členmi vlády SRK nedostatočne 
informovala o cieľoch projektu, pretože výsledkom nebude ranking vysokých škôl. 
Túto obavu prezident SRK zamietol, SRK vždy informovala, že cieľom projektu 
nebude ranking a ani rating vysokých škôl. Viceprezident SRK Daniel Kluvanec 
odporučil, aby sa SRK držala svojich plánov. Tento návrh podporil Magnificencia 
Vladimír Báleš. Magnificencia František Gahér trval na jasnom určení cieľa, na 
druhej strane za procesom  diferenciácie vysokých škôl musí byť Akreditačná 
komisia. Prezident SRK Juraj Sinay potvrdil, že výsledky projektu SRK môže 
Akreditačná komisia plne využiť pre diferenciáciu, pretože zákon to umožňuje. 
Magnificencia Branislav Lichardus dodal, že hodnotenie ústavov Slovenskej 
akadémie vied, ktoré začalo pred 13 rokmi, viedlo k ich kategorizácii. Magnificencia 
Juraj Wagner podporil názor členov SRK, ktorí trvajú na dodržaní dohody. Namietal, 
že otázky súvisiace s využitím výstupov projektu sa mali klásť na začiatku projektu. 
Pre objasnenie pojmov uviedol, že evaluácia je hodnotenie stavu a nemôže viesť ku 
kategorizácii. Zároveň podporil, aby výsledky evaluácie boli podkladom pre 
komplexnú akreditáciu, ale odmietol priame spojenie akreditácie a evaluácie 
s financovaním vysokých škôl. Cieľom projektu SRK je zvýšenie kvality a tú treba 
podporiť. Na záver požiadal o úpravu termínov v texte metodiky projektu. 
Viceprezident SRK následne zdôvodnil zaangažovanie EUA do projektu, ktoré 
nielenže poskytne medzinárodný rozmer, ale je zárukou objektívnosti. Doc. Ivan 
Ostrovský dodal, že neexistuje evaluačná agentúra, ktorá vykoná ranking a rating 
hodnotených inštitúcií. Magnificencia Ján Tuček podporil návrh prezidenta SRK. 
Magnificencia Sándor Albert zdôraznil potrebu  vnútorného hodnotenia v projekte 
SRK. Magnificencii Eduardovi Kostolanskému chýba v tejto fáze stanovisko 
Akreditačnej komisie. Z hľadiska finančných prostriedkov navrhol žiadať o podporu 
Svetovej banky a Európskej komisie, ktoré podporili financovanie sektorového 
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evaluačného procesu v Bosne a Hercegovine. Prezident SRK odmietol žiadať iné 
finančné zdroje, keďže projekt finančne podporí vláda SR. Magnificencia František 
Gahér predložil návrh uznesenia k tomuto bodu. Viceprezident Daniel Kluvanec 
podporil angažovanie EUA do projektu. Magnificencia  Branislav Lichardus vyjadril 
záujem Vysokej školy manažmentu zúčastniť sa na projekte. Generálny riaditeľ 
prisľúbil o tom informovať ministra školstva. Magnificencia Vojtech Kollár navrhol, 
aby sa v prvej fáze projektu doň zapojili tie vysoké školy, ktoré už absolvovali 
evaluáciu EUA. 
 
Uznesenie č. 3 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schvaľuje list prezidenta Slovenskej 
rektorskej konferencie s číslom SRK-120/2005 z  28. 6. 2005 vo veci inštitucionálneho 
hodnotenia vysokých škôl SR. Odporúča všetkým vysokým školám zapojiť sa do 
projektu inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl, ktorý bol rozšírený o proces  
medzinárodného hodnotenia, zaslaním prihlášky do 15. 7. 2005. 
Termín: do 15. 7. 2005 

 
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie žiada ministra školstva SR, aby sa 

podklady a výsledky inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR prostredníctvom 
Európskej asociácie univerzít stali základom pre proces komplexnej akreditácie, 
ktorého cieľom bude diverzifikácia vysokých škôl SR podľa zákona o vysokých 
školách a od toho odvodené diferencované financovanie vysokých škôl SR zo štátneho 
rozpočtu – prideľovanie dotačných prostriedkov. 
 
Ad 5) 

 
Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl ministerstva školstva informoval 

o aktuálnych záležitostiach týkajúcich sa vysokých škôl. 
 

• Ministerstvo školstva podporilo v rámci rozvojových projektov ekonomický 
informačný systém SOFIA predložený konzorciom dodávateľských firiem, 
ktorého pilotná časť sa realizuje na Univerzite Komenského v Bratislave a 
Žilinskej univerzite v Žiline. V nasledujúcich mesiacoch sa vykoná aplikácia 
základného modelu na oboch univerzitách. Od septembra 2005 sa začnú práce 
v rámci projektu na ďalších 4 vysokých školách (Technickej univerzite 
v Košiciach, Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite v Nitre a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre). V roku 2006 sa 
počíta s nasadením na ďalších 6 - 8 verejných vysokých školách, ktoré sa môžu 
uchádzať o účasť. Projekt počíta s podporou technického vybavenia na vysokých 
školách, systém sa rozšíril o riadenie personalistiky a miezd. Počíta sa aj s 
registrom študentov, preto pracovná skupina musí navštíviť participujúce vysoké 
školy. Generálny riaditeľ požiadal, aby vysoká škola určila kontaktného človeka 
a oznámila to na sekcii. 

Ministerstvo školstva je pripravené financovať 2 až 3 spoločné projekty 
pre akademický informačný systém. V súčasnosti podalo projekt 8 vysokých škôl 
združených okolo Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V súvislosti s projektmi 
informoval, že súčasťou dohody je predloženie správy.  

V diskusii sa Magnificencia Juraj Wagner zaujímal o rozvojové projekty 
v oblasti šetrenia energiami. Minister školstva rozhodol, že tieto projekty pre tento 
rok nebudú vyhlásené. Magnificencia Ján Kurty sa zaujímal o možnosť využitia 
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ekonomického informačného systému pre štátne vysoké školy. Generálny riaditeľ 
odpovedal, že ide o projekt pre verejné vysoké školy, ktoré majú iný systém 
účtovníctva. Register študentov je samostatný a je použiteľný aj pre štátne vysoké 
školy. Magnificencia František Gahér sa spýtal na osud akademického 
informačného projektu Študent, ktorý podali Ekonomická univerzita v Bratislave 
spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave a na dôvody, prečo nebol tento 
projekt podporený, keďže počet študentov týchto univerzít je porovnateľný 
s počtom študentov spomínaných 8 vysokých škôl.  

 
• Akreditačná komisia má v priebehu leta 2005 vypracovať návrh kritérií 

komplexnej akreditácie. Na základe schválených kritérií pre habilitačné 
a inauguračné konanie sa rozbehli habilitácie a inaugurácie. Prezident SRK 
zopakoval otázku viceprezidenta SRK Vojtecha Kollára, prečo ministerstvo 
školstva neakceptovalo ani jeden návrh úpravy kritérií predložený SRK. 
Generálny riaditeľ vysvetlil dôvody a ospravedlnil sa za absenciu spätnej väzby.  

 
• Ministerstvo školstva pripravuje správu o stave vysokého školstva za rok 2004 

s ambíciou jej predloženia koncom júla 2005. Prezident SRK na svoju otázku, či 
súčasťou správy bude aj menný zoznam profesorov podľa miesta a výšky úväzku, 
dostal zamietavú odpoveď z dôvodu súčasnej platnej legislatívy. Správa bude 
medializovaná po vyjadrení vysokých škôl. 

 
• Ministerstvo školstva pripravuje návrhy na odmeny rektorom za kladný 

hospodársky výsledok vysokej školy aj tohto roku.  
 
• Prítomní rokovali aj o rozpočte pre vysoké školy na roky 2005 a 2006. 
i) Ministerstvo financií vyčlenilo 140 mil. Sk na valorizáciu na vysokých 

školách. Financie budú rozdelené na zvýšenie štipendií interných doktorandov, 
mzdy pracovníkom v študentských domovoch a pre ostatných zamestnancov. 
Uplatnené budú výkonnostné kritéria použité pre rozdeľovaní rozpočtu na rok 
2005.  

 
ii) Vláda SR uvoľní 300 mil. Sk, ktoré sú vo verejnej pokladničnej správe a boli 

pôvodné určené na aplikáciu zákona o študentských pôžičkách. Návrh zákona  
nebol schválený a preto ministerstvo školstva usiluje o využitie uvedenej sumy 
na štátne motivačné štipendiá podľa pripravovaného poslaneckého návrhu 
novely zákona a na ďalšie projekty. Ministerstvo financií podmienilo 
uvoľnenie financií v prípade prijatím rozhodnutia o rovnakom financovaní 
verejných a súkromných vysokých škôl so zohľadnením skrátenia príspevku 
pre súkromnú vysokú školu o určitú časť z vyberaného školného. V súčasnosti 
podľa § 91 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je finančná 
dotácia súkromnej vysokej školy možná po vyjadrení orgánov reprezentácie 
a so súhlasom vlády. Predpoklad ministerstva školstva na výšku financií na 
súkromné vysoké školy na rok 2005 je 20 mil. Sk. Ostatné prostriedky chce 
ministerstvo školstva využiť na motivačné štipendiá podľa vyhlášky 
ministerstva, ktorá bude odmeňovať 10 - 15 % najlepších študentov každej 
vysokej školy na rozšírenie systému sociálnych štipendií, na vedecké databázy 
Science Direct a ESIB, ktoré bude organizačne zabezpečovať Univerzita 
Komenského v Bratislave, na urýchlenie vývoja systému SOFIA (50 mil. Sk), 
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na evaluáciu (15 mil. Sk pre 10 univerzít a rezerva) a ďalšie rozvojové 
projekty.  

V diskusii prezident SRK požiadal, aby financovanie súkromných 
vysokých škôl bolo v súlade s legislatívou a navrhol financovanie 
prostredníctvom projektov. Zároveň navrhol vyčleniť financie aj na zvýšenie 
prostriedkov na program CEEPUS. Magnificencia František Gahér predložil 
návrh uznesenia, ktorý podporil prezident SRK. Prítomní členovia pléna SRK 
označili financovanie vysokých škôl za principiálnu otázku.  

 
Uznesenie č. 4 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie berie na vedomie informácie 
predložené generálnym riaditeľom sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva SR vo 
veci riešenia aktuálnych otázok financovania verejných vysokých škôl. 

 
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie súhlasí s financovaním súkromných 

vysokých škôl zo štátneho rozpočtu v roku 2005 podľa § 91 ods. 2 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách na základe žiadostí predložených súkromnou vysokou školou. 
 
iii) Nová metodika rozpisu dotácií na verejné vysoké školy bude aplikovaná od 

septembra 2005 a na rok 2006. Zmeny v metodike predstavil predseda Rady 
pre rozvoj a financovanie RVŠ SR prof. Dušan Malindžák. Financovanie 
umeleckých vysokých škôl, prípadne fakúlt s umeleckým profilom štúdia, sa 
bude riešiť samostatnými kritériami relevantnými pre vysoké školy a fakulty 
umeleckého zamerania. 

V diskusii Magnificencia J. Hoffstädter navrhol samostatné stretnutie 
na úrovni rektorov a prorektorov pre rozvoj a financovanie umeleckých 
vysokých škôl. Viceprezident SRK Vojtech Kollár namietal voči výpočtu 20 
% podľa vedecko-výskumnému výkonu univerzity. SRK sa na rokovaní 
v Trenčíne (2004) uzniesla na dofinancovaní nových študijných programov a 
publikačnej činnosti a preto požiadal o zadefinovanie štruktúry výpočtu 
každého ukazovateľa. Viceprezident SRK Daniel Kluvanec ocenil prácu 
pracovnej skupiny. Model univerzálneho výpočtu výkonu vo vede (získané 
financie v grantoch) na 20 % označil za nespravodlivý. Magnificencia 
František Gahér podporil model 20 % pre budúci rok. Prezident SRK navrhol, 
aby sa návrh metodiky prepočítal v nadväznosti na trojročnú štruktúru 
rozpočtu a požiadal o presné definovanie pojmov. Magnificencia Rudolf 
Cabadaj upozornil, že veterinárna univerzitná nemocnica plní tú istú funkciu 
ako humanitné nemocnice a nevyužíva poisťovňu a preto požiadal o jej 
zohľadnenie. Magnificencia Imrich Okenka podporil, aby metodika zohľadnila 
VVVU a nie vzdelávanie, tak ako je to bežné vo svete. Magnificencia Juraj 
Wagner požiadal, aby dokument bol predložený písomne. Zaujímal sa, či je 
systém o publikačnej činnosti v použiteľnom stave. Viceprezident Vojtech 
Kollár požiadal, aby sa výkon rátal na tvorivého pracovníka. Generálny 
riaditeľ sekcie vysokých škôl informoval o prebiehajúcej spolupráci 
ministerstva s asociáciou knižníc, odmietol obavy vysokých škôl 
z nedostatočného financovania, ktoré spôsobí VVVU. Magnificencia Rudolf 
Cabadaj navrhol využívať prepočet na pracovníkov vysokej školy, s čím 
nesúhlasil generálny riaditeľ, ktorý odmietol brať do úvahy počet pracovníkov 
bez ohľadu na veľkosť vysokej školy.  
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Prezident SRK sa poďakoval generálnemu riaditeľovi a členom 
pracovnej komisie za účasť a za predložené informácie. 

 
Uznesenie č. 5 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie berie na vedomie informáciu 
pracovnej skupiny Slovenskej rektorskej konferencie o postupe prác na zmene 
metodiky delenia dotačných prostriedkov na verejné vysoké školy. Slovenská 
rektorská konferencia žiada generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl Ministerstva 
školstva SR zaslať návrh metodiky členom Slovenskej rektorskej konferencie na 
pripomienkovanie. 
Termín: do 31. 7. 2005 
Pripomienky členov SRK zaslať na sekretariát SRK: do 20. 8. 2005  
 
Ad 6) 

 
Generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky ministerstva školstva Ing. Stanislav 

Sipko informoval o aktuálnom stave v oblasti národnej stratégie MINERVA a 
reformy vedy a techniky. Informoval o postupe transformácie Agentúry na podporu 
vedy a techniky na Agentúru na podporu výskumu a vývoja - ústredná grantová 
agentúra na podporu vedy a výskumu, o pripravovaných výzvach na projekty a vyzval 
vysoké školy na väčšie zapojenie sa do projektov, keďže agentúra bude poskytovať 
okrem bežných aj kapitálové výdavky a prostriedky, ktorými bude disponovať, budú 
asi 2-násobne vyššie a budú len rásť. Nástrojom pre aplikáciu zákona č. 172/2005 Z.z. 
o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja je akčný plán pre oblasť vedy, 
výskumu a inovácií stratégie MINERVA. Štrukturálne fondy predstavujú pre SR 
zdroj ďalších príjmov, ktoré bude možné využiť na vybudovanie  vedecko-výskumnej 
infraštruktúry. Konečné rozhodnutie vo veci štrukturálnych fondov musí prijať vláda 
do septembra až októbra 2005, problém je Bratislava, ale pri správnom zadefinovaní 
priorít môžu aj inštitúcie v Bratislave využívať európske fondy. Predseda RVŠ SR 
prof. Libor Vozár doplnil informácie v súvislosti s podávaním projektov. 

Prezident SRK sa poďakoval generálnemu riaditeľovi za účasť a za predložené 
informácie. 
 
Ad 7)  

 
Uznesenie č. 6 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo predložené znenie návrhu 
výročnej správy Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2004 bez pripomienok.  
 

 Prezident SRK v súvislosti s voľbou prezidenta a viceprezidenta SRK 
predložil plénu SRK správu o činnosti prezídia a sekretariátu SRK za obdobie od 1. 1. 
do 26. 6. 2005 a správu  o hospodárení SRK za obdobie od  1. 1. do 26. 6. 2005.  
 

Ad 8) 

 

Uznesenie č. 7 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo výšku členského poplatku 
na rok 2005. Členovia pléna Slovenskej rektorskej konferencie zašlú na účet 
konferencie č. 4040003407/3100 v Ľudovej banke, a. s., pobočka Vysoká 9, 810 00 
Bratislava, členský poplatok na rok 2005 vo výške 5 000,- Sk do 31. 7. 2005.  
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Termín: do 31. 7. 2005 
Vykonajú: členovia SRK  
 
Ad 9) 

 
Magnificencia Juraj Sinay informoval prítomných o ukončení svojej funkcie 

prezidenta SRK, poďakoval sa členom prezídia Magnificencii Vojtechovi Kollárovi 
a Danielovi Kluvancovi za súčinnosť a podporu. Vyjadril poďakovanie za spoluprácu 
generálnej sekretárke SRK Mgr. Márii Čikešovej a asistentke SRK slečne Jane 
Petruchovej. Zároveň sa poďakoval členom pléna SRK za dôveru a podporu. 

Predseda RVŠ SR prof. Libor Vozár vyjadril prezidentovi SRK Jurajovi 
Sinayovi poďakovanie za kvalitnú kooperáciu a komunikáciu. Jeho činnosť na čele 
SRK označil za posun, SRK sa z občianskeho združenia sa stala výkonným orgánom, 
ktorý presadzuje záujmy vysokých škôl doma a v zahraničí. Za túto činnosť aj mimo 
rámca SRK mu patrí ocenenie.  

 
Prezident SRK následne informoval prítomných o spôsobe voľby prezidenta 

a viceprezidenta SRK podľa volebného poriadku. Na organizáciu volieb prezidenta 
a zisťovanie ich výsledkov plénum SRK na návrh prezidenta SRK zriadilo volebnú 
komisiu v zložení: 
Magnificencia Peter Blaho – predseda  
Magnificencia Rudolf Cabadaj – člen  
Magnificencia Ján Kurty – člen  
 
Za návrh hlasovalo: 18   
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 
 
Voľba prezidenta SRK 

  
Predseda volebnej komisie otvoril voľbu prezidenta SRK na funkčné obdobie 

od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2007 a informoval o spôsobe voľby. Ďalej informoval, že na 
voľbe je prítomných 21 členov SRK. Na základe návrhov členov pléna SRK boli 
nominovaní nasledujúci kandidáti na funkciu prezidenta SRK: 
• Magnificencia Vladimír Báleš 

• Magnificencia Ján Bujňák 

• Magnificencia Vojtech Kollár 

• Magnificencia Juraj Sinay 

• Magnificencia Branislav Lichardus 

• Magnificencia Juraj Wagner 
Magnificencie Ján Bujňák, Vojtech Kollár, Juraj Sinay a Branislav Lichardus  

sa vzdali kandidatúry. Na funkciu prezidenta SRK kandidovali Magnificencie 
Vladimír Báleš a Juraj Wagner. 

Predseda volebnej komisie odovzdal slovo kandidátom na funkciu prezidenta 
SRK, aby predniesli svoj volebný program.  

 
Viac o voľbe prezidenta v zápisnici volebnej komisie SRK o voľbe prezidenta 

SRK na funkčné obdobie od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2007. 
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Uznesenie č. 8 

Na základe výsledkov tajného hlasovania bol za prezidenta Slovenskej 
rektorskej konferencie na funkčné obdobie od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2007 zvolený prof. 
Ing. Vladimír Báleš, DrSc., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
 

Voľba viceprezidenta SRK 

  
Predseda volebnej komisie otvoril voľbu viceprezidenta SRK na  

funkčné obdobie od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2007 a informoval o spôsobe voľby.  
Ďalej informoval, že na voľbe je prítomných 21 členov SRK. Na základe 
 návrhov členov pléna SRK boli nominovaní nasledujúci kandidáti na funkciu 
prezidenta SRK: 
• Magnificencia Ján Bujňák  

• Magnificencia Rudolf Cabadaj  

• Magnificencia František Gahér  

• Magnificencia František Mihina 

• Magnificencia Juraj Sinay  

• Magnificencia Juraj Wagner 

Magnificencia Rudolf Cabadaj sa vzdal kandidatúry. Magnificencia František 
Mihina nebol prítomný na rokovaní a teda nemohol kandidovať. Na funkciu 
viceprezidenta SRK kandidovali Magnificencie Ján Bujňák, František Gahér, Juraj 
Sinay a Juraj Wagner. Uvedení kandidáti neuspeli  vo voľbe na funkciu 
viceprezidenta SRK a ani v opakovanej voľbe.  

 
Predseda volebnej komisie otvoril ďalšie kolo voľby viceprezidenta SRK.  Na 

základe návrhov členov pléna SRK boli nominovaní nasledujúci kandidáti na funkciu 
prezidenta SRK: 
• Magnificencia Vladimír Babčák  

• Magnificencia Vojtech Kollár  

• Magnificencia Rudolf Cabadaj  

• Magnificencia František Mihina 

• Magnificencia Imrich Okenka  

• Magnificencia Ján Tuček 

Magnificencie Rudolf Cabadaj, Imrich Okenka a Ján Tuček sa vzdali 
kandidatúry. Magnificencia František Mihina nebol prítomný na rokovaní, a teda 
nemohol kandidovať. Na funkciu viceprezidenta SRK kandidovali Magnificencie 
Vladimír Babčák a Vojtech Kollár. 

 
Viac o voľbe viceprezidenta SRK v zápisnici volebnej komisie SRK o voľbe 

viceprezidenta SRK na funkčné obdobie od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2007. 
 
Uznesenie č. 9 

Na základe výsledkov tajného hlasovania bol za viceprezidenta Slovenskej 
rektorskej konferencie na funkčné obdobie od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2007 zvolený prof. 
Ing. Vojtech Kollár, CSc., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
 

Magnificencia Vladimír Báleš sa poďakoval prítomným v mene 
novozvoleného prezídia za dôveru a podporu. V mene členov pléna SRK sa 
poďakoval Magnificencii Jurajovi Sinayovi za jeho obetavú prácu na pozícii 
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prezidenta SRK v prospech slovenského vysokoškolského a vedecko-technického 
sektora s zvýšenia prestíže SRK. 
 
Ad 10) 

  
 Plénum SRK nerokovalo o bode 10 a preložilo ho na ďalšie zasadnutie pléna 
SRK.  
 
 Na záver prezident SRK a hostiteľ rokovania poďakoval členom pléna za 
účasť na rokovaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 30. 6. 2005  
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová              Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 

 prezident 


