Zápisnica
z 33. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie,
ktoré sa konalo dňa 21. 9. 2005 v Gabčíkove
Prítomní:
• prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
• prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
• prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.
• prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
• doc. Ing. Viera Cibáková, CSc.
• 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.
• plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
• prof. Ing. Ján Kurty, PhD.
• Dr.h.c. 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. MUDr. Ján Štencl, CSc.
• prof. Ondrej Šulaj
• prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
• doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
Ospravedlnení:
• doc. Ing. Sándor Albert, CSc.
• doc. PhDr. Boris Banáry, CSc.
• Dr.h.c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD.
• doc. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
• doc. Ing. Milan Murgaš, CSc.
Hostia:
• doc. Mgr. Martin Fronc, CSc.
• doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.
Program:
1. Návrh metodiky rozpisu dotácie na verejné vysoké školy v roku 2006
2. Financovanie vysokých škôl v roku 2006
3. Návrh kritérií na komplexnú akreditáciu
4. Schválenie návrhu zápisnice z 32. riadneho zasadnutia pléna SRK (Košice, 28. 6. 2005) a
kontrola uznesení
5. Informácie prezidenta a prezídia SRK
6. Projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR
7. Návrhy členov SRK na novelizáciu zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
8. Rôzne
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Rokovanie viedol: Magnificencia Vladimír Báleš, prezident Slovenskej rektorskej
konferencie (ďalej len „SRK“).
Prezident SRK privítal prítomných členov pléna SRK na prvom zasadnutí, ktoré sa
konalo pod jeho vedením. Na úvod predstavil nosné témy, ktorým sa chce venovať počas
svojho funkčného obdobia. Následne informoval o vlastnej predstave priebehu rokovaní
a predložil návrh na zriadenie odborných komisií. Prezentoval aj časový plán najbližších
zasadnutí SRK a vyzval na predloženie ďalších návrhov na racionalizáciu činnosti SRK.
V diskusii Magnificencia František Mihina vyslovil presvedčenie, že SRK je jedinečným
orgánom s najvyššou autoritou v akademickej obci a požiadal, aby jej členovia trvali na
zachovaní autoritatívnosti SRK. Magnificencia Branislav Lichardus uvítal návrh na
vytvorenie pracovných komisií. Viceprezident Daniel Kluvanec informoval o ostatnom
rokovaní prezídia SRK a dôvodoch, ktoré viedli k predloženiu uvedených návrhov.
Prezident SRK otvoril diskusiu o návrhu programu. Keďže sa minister školstva SR
ospravedlnil z neúčasti na úvod rokovania, viceprezident Vojtech Kollár navrhol zmenu
návrhu programu. Prezident SRK dal hlasovať o protinávrhu. Plénum SRK schválilo
protinávrh programu.
Ad 1)
Prezident SRK uviedol rokovanie o návrh metodiky rozpisu dotácie na verejné vysoké
školy v roku 2006. Informoval, že napriek žiadosti o predloženie metodiky na rok 2006,
Ministerstvo školstva SR (ďalej len „MŠ SR“) zaslalo návrh metodiky na rok 2005
s úpravami platnými na obdobie od 1. 9. 2005. Preto otvoril diskusiu o predloženom návrhu.
Informoval o stanovisku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave k návrhu upravenej
metodiky. Konkrétne žiadal k ods. 23 pôvodné znenie a v ods. 43 navrhol nové znenie
príspevku na prevádzku študentských domov, pretože predložený text znevýhodnil vysoké
školy, ktoré racionalizovali prevádzku.
V diskusii sa Magnificencia František Gahér zaujímal o skutočnosť, či plénum na
tomto zasadnutí príjme definitívne závery a namietal proti časovej tiesni na rokovanie o
metodike. Viceprezident Vojtech Kollár upozornil, že SRK má zaslať svoju odpoveď do
7. 10. 2005. Prezident SRK opätovne informoval o navrhovaných povinnostiach pracovných
komisií, medzi ktorými je aj ekonomická komisia. Tá pripraví návrh znenia stanoviska
a predloží ho plénu SRK.
Plénum na základe návrhu Magnificencie Juraja Sinaya rokovalo o zmenách
v metodike predložených v osobitnom dokumente. Viceprezident Vojtech Kollár upozornil,
že v bode 1 (ods. 15) upravenej metodiky pre určenie výšky dotácie na mzdy a poistné
vypadli externí študenti. Plénum SRK súhlasilo doplniť v bode 1 pojem „zapísaných“
študentov pri určení výšky dotácie.
Prezident SRK navrhol v bode 2 (ods. 15 písm. d) pôvodné znenie. Magnificencia
František Gahér navrhol v ods. 15 písm. d ii) koeficient 0,1 u študentov externého
bakalárskeho štúdia. Proti zásadným zmenám v metodike na rok 2005 namietali
Magnificencie Juraj Wagner a František Mihina.
Viceprezident SRK Vojtech Kollár navrhol v bode 3 (ods. 17) pôvodné znenie.
Magnificencie Juraj Sinay a Ján Hoffstädter informovali, že ide o text prediskutovaný
s umeleckými vysokými školami a navrhli ponechať návrh.
Magnificencia František Gahér označil bod 4 (ods. 22) za diskriminačný voči
ostatným cirkvám. Prezident SRK upozornil, že aj technické univerzity majú praktickú
výučbu a treba v tomto smere zvážiť rozšírenie aplikácie bodu 4.
Magnificencia František Gahér upozornil, že v bode 5 (ods. 22a) MŠ SR nesplnilo
záväzok prehodnotiť koeficient pracovnej náročnosti („KPN“) v prípade „malých odborov“.
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Uvedený problém sa najmä týka študijného odboru prekladateľstvo. Ods. 22a označil za
subjektívny a namietal proti absencii definície pojmu malé odbory. Magnificencia Juraj Sinay
žiadal, aby MŠ SR informovalo o výsledkoch analýzy, ktorú malo podľa bodu 5 vykonať.
Magnificencia Ján Tuček upozornil, že navrhované zmeny nevyriešia rozpočet pre rok 2005.
Prezident SRK súhlasil, aby SRK nezasahovala do upravenej metodiky na rok 2005, ale bude
si žiadať odpovede na svoje otázky. Zároveň SRK aktívne vstúpi do príprav metodiky na rok
2006.
V ďalšej diskusii prítomní rokovali o niektorých bodoch upravenej metodiky, ktoré
však neboli pozmenené.
Prezident SRK poveril pracovnú komisiu SRK pre ekonomické záležitosti, aby
pripravila návrh uznesenia. Členovia pléna SRK hlasovali o znení uznesenia:
za: 17
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 1
K zmenám v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám
na rok 2005 na obdobie od 1. 9. 2005 má Slovenská rektorská konferencia tieto pripomienky:
1. Pre obdobie od 1. 9. 2005 v upravenej metodike pri určení výšky dotácie zohľadniť počet
zapísaných študentov k 15. 10. 2005 v akademickom roku 2005/2006.
2. Pre určenie výšky dotácie na tovary a služby v ods. 17 zobrať rovnaký mechanizmus pre
obdobie január – august 2005 a špecifiká umeleckých vysokých škôl, umeleckých fakúlt
a Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach riešiť jednorázovou dotáciou vo výške 2
mil. Sk z rezervy Ministerstva školstva SR.
3. V rámci špecifík na praktickú výučbu definovať kritériá pre ich financovanie adresne pre
klinické pracoviská (lekárske a farmaceutické) a pracoviská na výchovu zdravotníckych
pracovníkov nelekárskych študijných odborov, pedagogickú prax a bohoslovecké
semináre vrátane Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove.
4. V ods. 22a zvýšiť dotácie len pre tie študijné programy, ktoré sú vopred definované ako
malé a jedinečné študijné programy (odbory) z celoslovenského hľadiska.
5. Slovenská rektorská konferencia žiada ministra školstva SR predložiť deklarovanú
analýzu KPN a KEN pre študijné programy (odbory).
Slovenská rektorská konferencia žiada Ministerstvo školstva SR, aby pri komunikácii
s vysokými školami v SR a ich reprezentáciami postupovalo v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách, tj. nekomunikovať s fakultami vysokých škôl bez vedomia rektorov.
Prezident SRK privítal na zasadnutí pléna SRK ministra školstva SR pána Martina
Fronca a vedúceho služobného úradu a generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠ SR
doc. Petra Mederlyho.
V diskusii k uvedenému bodu vedúci úradu a generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl
MŠ SR uviedol, že metodika rozpisu dotácie na verejné vysoké školy na rok 2006 nie je ešte
pripravená a MŠ SR predložilo len zmeny na rok 2005 s platnosťou od 1. 9. 2005.
Uznesenie č. 2
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo prezidenta požiadať Ministerstvo
školstva SR o predĺženie termínu zaslania pripomienok k metodike rozpisu dotácií zo
štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2005 na obdobie od 1. 9. 2005 a to do 30.
10. 2005.
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Členovia pléna Slovenskej rektorskej konferencie môžu do 10. 10. 2005 zaslať na
sekretariát konferencie návrhy na zmenu metodiky rozdeľovania dotácie na verejné vysoké
školy pre rok 2006.
Termín: 10. 10. 2005
Vykonajú: členovia pléna SRK
Ad 2)
Prezident SRK požiadal ministra školstva, aby informoval prítomných členov pléna
SRK o štruktúre návrhu štátneho rozpočtu na vysoké školy na rok 2006. Minister školstva
uviedol, že v súčasnosti prebiehajú rokovania o štátnom rozpočte. Zvýšenie financií na
vysoké školy predstavuje asi 1,1 miliardy Sk. Na otázku viceprezidenta SRK Vojtecha
Kollára o štruktúre štátneho rozpočtu pre kapitolu vysoké školy odpovedal, že je
v kompetencii správcu kapitoly. Dodal, že uvedenej sume vyčlenenej na vysoké školy nie sú
zahrnuté financie na program Minerva, ktorý bude podporený z priorít vlády. Generálny
riaditeľ doc. Peter Mederly uviedol, že v programe 077 (vysoké školy) štátneho rozpočtu bude
zvýšenie o 1,163 miliardy Sk. Vnútorná štruktúra programu bude ešte predmetom rokovania.
Program Minerva bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu a iných zdrojov. Program
podporí napr. transformáciu študijných programov do cudzieho jazyka. Agentúra na podporu
vedy a výskumu bude mať v roku 2006 k dispozícii 800 mil. Sk.
Magnificencia Juraj Sinay upozornil, že v návrhu východísk rozpočtu verejnej správy
na roky 2005 – 2007 bol nárast na vedu a výskum zásadný, ale ten nie je v prezentovanom
štátnom rozpočte. Magnificencia Juraj Wagner opätovne požiadal o zmenu fiškálneho roku
podľa akademického. Viceprezident SRK Daniel Kluvanec upozornil, že súčasný rast HDP
neumožní Slovensku dosiahnuť proklamovaný percentuálny podiel na vzdelávanie a vedu
a výskum. Magnificencia František Gahér upozornil na záväzok vlády SR vyčleniť na vedu
a výskum 3 % (1 % zo štátnych a 2 % zo súkromných zdrojov) HDP v rámci Lisabonskej
stratégie. Ďalej navrhol v predloženej metodike riešiť špecifiká namiesto malých odborov,
ktoré nie sú vhodne definované. Magnificencia Ján Tuček sa zaujímal o koeficienty používané
v metodike. Magnificencia Ján Bujňák upozornil, že doktorandi nemôžu získať granty
z Agentúry na podporu vedy a výskumu. Magnificencia Juraj Wagner sa zaujímal, kedy budú
kreované nové orgány agentúry a kedy budú rozdelené financie na rok 2005.
Doc. Peter Mederly odpovedal, že medziročné HDP rastie o 10 % a preto záväzok
vlády zvýšiť každoročne financie na vysoké školstvo o 0,1 % je v reálnych číslach finančne
náročnejší. Odmietol meniť koeficienty do konca roka 2005. Potvrdil, že možnosť získania
grantu z agentúry pre mladé vedecké kolektívy je naďalej otvorená. Potvrdil, že financie na
schválené projekty v roku 2005 budú zaslané do konca roka a agentúre ostanú na účte len
kapitálové výdavky. Minister školstva potvrdil, že orgány agentúry sa tvoria. Prezident SRK
požiadal predstaviteľov MŠ SR predkladať výzvy na projekty v agentúre na začiatku
kalendárneho roka. Viceprezident SRK sa zaujímal o transparentnosť personálnej politiky pri
rozdeľovaní dotačných zdrojov.
Prezident SRK poveril pracovnú komisiu SRK pre ekonomiku, aby pripravila návrh
uznesenia. Členovia pléna SRK hlasovali o predloženom znení uznesenia takto:
za: 16
proti: 0
zdržal sa: 1
Uznesenie č. 3
Slovenská rektorská konferencia sa obracia na vládu Slovenskej republiky
s vyjadrením znepokojenia, že návrh rozpočtu na rok 2006 pre verejné vysoké školy
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nenasvedčuje tomu, že budú naplnené ciele Programového vyhlásenia vlády SR. Vláda SR vo
svojom programovom vyhlásení deklarovala zámer dosiahnuť (do roku 2006) financovanie
vysokoškolského vzdelávania zo štátneho rozpočtu na úrovni krajín OECD (v súčasnosti to
predstavuje cca. 1,33 % HDP). Návrh štátneho rozpočtu na rok 2006 je však rovnaký ako
v roku 2005, tj. na úrovni 0,83 % HDP.
Vláda SR sa tiež prihlásila k Lisabonskej stratégií a jej cieľom ako zvýšenie
financovania vedy a výskumu vo výške 1 % HDP zo štátneho rozpočtu a 2 % HDP zo
súkromných zdrojov. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2006 je na úrovni cca. 0,6 % HDP pre
vedu a výskum, pričom súkromné zdroje pre financovanie vedy a výskumu sú v podmienkach
SR naďalej zanedbateľné.
Slovenská rektorská konferencia preto konštatuje, že navrhovaná úroveň financovania
vysokého školstva a vedy a výskumu neumožní naplniť ciele Programového vyhlásenia vlády
SR a ani Stratégiu konkurecieschopnosti Slovenska do roku 2010 – MINERVA.
Slovenská rektorská konferencia zároveň upozorňuje na porušovanie zásady
určovania výšky výdavkov na školstvo a vedu a výskum používaním percentuálneho
vyjadrenia HDP a nie absolútnych čísel.
Ad 3)
Minister školstva SR predložil návrh kritérií pre komplexnú akreditáciu, označil ich za
jednu z dlhodobých agend ministerstva. MŠ SR čakalo na návrh Akreditačnej komisie, ktorý
však nesplnil očakávania. Doc. Peter Mederly dodal, že ide o vážne rozhodnutie, ktoré musí
prijať akademická obec. Za najdôležitejšie označil hodnotenie výskumu. Základom preň sa
stal britský „Research Assessment Exercise“. Následne predstavil princípy hodnotenia
a uviedol príklad.
Prezident SRK v diskusii pomenoval principiálny rozpor návrhu s reálnym stavom vo
vysokom školstve. Komplexná akreditácia sa týka vysokej školy, zatiaľ čo hodnotenie
výskumu sa týka fakúlt. Magnificencia Ján Štencl uviedol, že Slovenská zdravotnícka
univerzita v Bratislave má silnú vedecko-výskumnú základňu, s ktorou spolupracujú jej
fakulty, preto nemôže akceptovať predložený návrh. Doc. Peter Mederly označil hodnotenie
podľa fakúlt za najobjektívnejšie. Ak univerzita robí výskum centrálne, považuje sa toto
pracovisko v hodnotení za jednu jednotku. Otázkou ostáva, kedy sa bude univerzita
považovať za špičkovú, t.j. výskumnú. Magnificencia Juraj Sinay podporil návrh MŠ SR,
odporučil však zohľadniť pojem fakulta, ktorá zodpovedá za koordináciu výučbu, za výskum
sú zodpovedné tímy na univerzitnej úrovni. Minister školstva oponoval, že dnes prebieha
život na fakulte. Magnificencia František Gahér víta návrh MŠ SR, odporučil predĺžiť termín
pripomienkového konania do 30. 10. 2005. Taktiež navrhol predložiť Maxwellovo rozdelenie.
Prezident SRK ukončil diskusiu a informoval o úvahe zvolať mimoriadne zasadnutie
pléna k uvedenému bodu.
Ad 4)
Zápisnica z 32. riadneho zasadnutia pléna SRK, ktoré sa konalo 28. 6. 2005
v Košiciach, bola schválená s pripomienkami Magnificencie Františka Gahéra.
Ad 5)
•

Prezident SRK predložil návrh na zriadenie pracovných komisií a ich personálne zloženie.
V diskusii boli podané návrhy na rozšírenie alebo zmenu v členstve niektorých komisií.
Magnificencia Juraj Sinay upozornil na už existujúcu pracovnú komisiu pre oblasť športu
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a požiadal o jej začlenenie do predloženej štruktúry. Prezident SRK zároveň požiadal, aby
si členovia pracovných komisií zvolili predsedov a následne ho informovali.
Uznesenie č. 4
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo zriadenie pracovných komisií SRK
v nasledujúcom personálnom zložení:
1. Pracovná komisia SRK pre legislatívu – Magnificencie Vladimír Babčák, Peter Blaho
a Jozef Kuril.
2. Pracovná komisia SRK pre ekonomické záležitosti – Magnificencie Rudolf Cabadaj,
František Gahér, Vojtech Kollár, Imrich Okenka a Juraj Wagner.
3. Pracovná komisia pre vzdelávanie – Magnificencie Ján Hoffstädter, Daniel Kluvanec,
Branislav Lichardus, František Mihina a Ján Tuček.
4. Pracovná komisia SRK pre výskum – Magnificencie Ján Bujňák, Juraj Sinay, Ondrej Šulaj
a Ján Štencl.
•

Prezident SRK predložil na schválenie návrh plánu činnosti SRK na rok 2006 a návrh
rozpočtu SRK na rok 2006, ktoré schválilo prezídium SRK na svojom ostatnom zasadnutí
23. 8. 2005 v Bratislave.

Uznesenie č. 5
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo podľa čl. 7 ods. 2 písm. e stanov
Slovenskej rektorskej konferencie plán činnosti Slovenskej rektorskej konferencie na rok 2006.
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo podľa čl. 7 ods. 2 písm. f stanov
Slovenskej rektorskej konferencie rozpočet Slovenskej rektorskej konferencie na rok 2006.
•

Generálna sekretárka SRK informovala o pripravovanom seminári „Európska charta
výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov a ich
aplikácia v SR“ a slávnostnom podpísaní vyhlásenia o záväzku vysokých škôl SR o prijatí
princípov dokumentov a ich aplikácii vo vnútorných predpisoch vysokých škôl SR, ktorý
sa bude konať 10. 11. 2005 v Bratislave v rámci Týždňa vedy v SR a iniciatívy
„Výskumníci v Európe v roku 2005“.

•

Prezident SRK predložil návrh na úpravu stanov SRK, ktorý rieši členstvo rektorov
niektorých súkromných vysokých škôl v SRK a problém trvalej adresy sekretariátu SRK.
V diskusii Magnificencia Juraj Sinay navrhol principiálnu zmenu stanov v súvislosti
s nárastom počtu súkromných vysokých škôl a ich členstvom v SRK. Prezident SRK
vyjadril súhlas s návrhom.

Uznesenie č. 6
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo prezídium Slovenskej rektorskej
konferencie prípravou návrhu úpravy stanov Slovenskej rektorskej konferencie.
Vykoná: prezídium SRK
Termín: 34. riadne zasadnutie pléna SRK
Ad 6)
Uznesenie č. 7
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie rokovalo o návrhu projektu
inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR a schválilo verziu A, ktorej súčasťou je stručný
opis metodiky Európskej asociácie univerzít pre sebahodnotenie a návštevy na vysokej škole.
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Schválené znenie projektu bude zaslané vysokým školám, ktoré sa prihlásili do projektu
a Ministerstvu školstva SR, jeho anglický preklad Európskej asociácii univerzít.
Vykoná: generálna sekretárka SRK
Termín: 26. 9. 2005
Ad 7)
Prezident SRK informoval o dôvodoch, ktoré ho viedli k výzve na predloženie
návrhov na úpravu zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. Členov pracovnej komisie
požiadal, aby spracovali predložené návrhy do uceleného dokumentu v paragrafovom znení
vrátane dôvodovej správy a predložili na najbližšom riadnom zasadnutí pléna SR.
V diskusii Magnificencia Vladimír Babčák poznamenal, že mnoho z predložených
návrhov je totožných. Podporil iniciatívu prezidenta SRK. Dodal, že predloženie všetkých
návrhov bude znamenať „veľkú novelu“. Navrhol zvážiť, či sa budú predkladať všetky
návrhy. Osobne odporučil iniciovanie veľkej novely. Magnificencia Jozef Kuril podporil
stanovisko akceptovať všetky návrhy predložené vysokými školami. Viceprezident SRK
Daniel Kluvanec požiadal o možnosť dodatočne zaslať ďalšie návrhy z vysokých škôl.
Magnificencia František Mihina žiadal jasné pomenovať problémy, ktoré SRK trápia. Ako
najväčší problém označil skutočnosť, že efektívne riadenie vysokej školy je podľa platnej
legislatívy ťažké. Čiastkové úpravy nemusia byť správne. Upozornil, že SRK nemôže
predložiť návrh, ale môže o to požiadať ministra školstva SR alebo poslancov Národnej rady
SR. Viceprezident SRK navrhol rozdeliť návrhy na tri skupiny a to (i) riadenie, (ii)
personalistika a (iii) ekonomika a financie. Magnificencia Juraj Sinay podporil návrh
iniciovať legislatívne zmeny. V súvislosti s autoritou SRK, ako jednej z reprezentácií
vysokých škôl, navrhol, aby SRK vyjadrila nesúhlas, že MŠ SR zasiela návrhy pre
ekonomické a ďalšie oblasti dekanom fakúlt. Magnificencia Vladimír Babčák podporil
tento návrh.
Uznesenie č. 8
Členovia pléna Slovenskej rektorskej konferencie môžu dodatočne zaslať svoje návrhy na
úpravu zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách na sekretariát Slovenskej rektorskej
konferencie.
Termín: 26. 9. 2005
Vykonajú: členovia SRK
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie žiada pracovnú komisiu pre legislatívu, aby
do 20. 10. 2005 vypracovala paragrafové znenie návrhov členov Slovenskej rektorskej
konferencie na úpravu zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách vrátane dôvodovej správy.
Termín: 20. 10. 2005
Vykoná: pracovná komisia SRK pre legislatívu
Ad 8)
Minister školstva informoval o ďalšom priebehu schválenia vyhlášky o motivačných
štipendiách a o príslušnom usmernení. Viceprezident SRK Daniel Kluvanec sa zaujímal, aké
je stanovisko MŠ SR k pripomienkam predložených SRK a to konkrétne, či bude udeľovanie
štipendií v kompetencii rektora a k termínu aplikácie vyhlášky. Minister školstva oznámil, že
do dvoch týždňov budú môcť vysoké školy pracovať podľa vyhlášky.
Magnificencia František Gahér sa zaujímal o možnosť vyberania poplatku za štúdium
u externých študentov a o výklad MŠ SR k paragrafu týkajúceho sa transformácie študijných
odborov na programy podľa platného zákona o vysokých školách. Prezident SRK Vladimír
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Báleš sa zaujímal o dôvody, prečo MŠ SR zasiela dokumenty týkajúce vysokých škôl okrem
rektorom aj dekanom fakúlt. Magnificencia Juraj Wagner sa pýtal na využitie financií
z rozpustenej Verejnej pokladničnej správy.
Minister školstva SR informoval, že prostriedky z Verejnej pokladničnej správy sú
rozdelené podľa štruktúry, o ktorej sa rokovalo na 32. zasadnutí pléna SRK. MŠ SR zasiela
informácie okrem rektorov a kvestorov aj dekanom, pretože chce poznať ich stanovisko
k predkladaným návrhom.
Na záver prezident SRK a hostiteľ rokovania poďakoval členom pléna za účasť na
rokovaní.

Bratislava 27. 9. 2005

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
prezident

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová
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