Zápisnica
z 35. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie,
ktoré sa konalo dňa 7. 4. 2006 v Žiline
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. 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.
• doc. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
• plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
• prof. Ing. Ján Kurty, PhD.
• prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
• prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
• Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
• prof. Ondrej Šulaj
• prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
• doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
Ospravedlnení:
• doc. Ing. Alena Daňková, CSc.
• Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
• prof. PhDr. František Mihina, CSc.
• doc. Ing. Milan Murgaš, CSc.
• prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.
• prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
Hostia:
• Ing. Eva Bizoňová
• Jaroslav Juriga
• doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.
• László Szigeti
• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Program:
1. Schválenie návrhu zápisnice z 34. riadneho zasadnutia pléna SRK (Ružomberok, 24. 1.
2006) a kontrola uznesení
2. Informácie prezidenta a prezídia SRK
3. Návrhy členov SRK na novelizáciu zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
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4. Vnútorné záležitosti SRK
• Schválenie návrhu Výročnej správy SRK za rok 2005
• Voľba viceprezidenta SRK
• Schválenie členského poplatku SRK na rok 2006
• Schválenie upraveného Plánu činnosti SRK na rok 2006
• Schválenie upraveného Rozpočtu SRK na rok 2006
• Voľba členov Dozornej rady SRK
• Schválenie členského poplatku v EUA na rok 2006
5. Rôzne
• Stanovisko SRK k plagiátorstvu pri písaní diplomových prác
• Návrh vyhlásenia SRK ku kandidujúcim politickým stranám v parlamentných voľbách
2006
• Stanovisko SRK k falšovaniu zápisov v indexoch
• Projekt SOFIA – finančný informačný systém
Rokovanie viedol: Magnificencia Vladimír Báleš, prezident Slovenskej rektorskej
konferencie (ďalej len „SRK“).
Prezident SRK privítal prítomných členov pléna SRK. Medzi členmi SRK privítal
Magnificenciu Jána Porvazníka, rektora Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici a odovzdal
mu menovací dekrét. Nový člen SRK sa poďakoval za prijatie a ponúkol aktívnu spoluprácu.
Prezident SRK predložil na schválenie návrh programu, ktorý plénum SRK schválilo.
Ad 1)
Zápisnica z 34. riadneho zasadnutia pléna SRK, ktoré sa konalo 24. 1. 2006
v Ružomberku bola schválená. Prezident SRK vykonal kontrolu prijatých uznesení.
Viceprezident SRK Daniel Kluvanec informoval o problematike transformácie fakultných
nemocníc, ktorou sa mali zaoberať členovia pléna SRK. Keďže bolo prijaté rozhodnutie
o pozastavení transformácie, SRK sa tejto otázke nevenovala.
Ad 2)
Prezident SRK informoval o priebehu pripomienkových konaní. Osobitne zdôraznil
verejnú diskusiu o úprave znenia číselníka odborov vedy a techniky a navrhol, aby sa
zhodovala so sústavou študijných odborov. Viceprezident SRK Daniel Kluvanec upozornil na
záver rokovania prezídia SRK a predsedníctva SAV, ktoré konštatovalo koordináciu číselníka
vedných odborov a sústavy.
Uznesenie č. 1
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo návrh, aby sa číselník odborov
vedy a techniky zosúladil so schválenou sústavou študijných odborov.
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo prezidenta SRK, aby o prijatom
uznesení informoval ministra školstva SR.
Vykoná: prezident SRK
Termín: okamžite
Prezident SRK informoval o záveroch zasadnutia Európskej asociácie univerzít
a konferencie v Hamburgu, ktorá sa venovala financovaniu vysokého školstva. Konštatoval,
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že SR máme veľké rezervy vo financovaní zo súkromných zdrojov filantropického
charakteru.
Ad 3)
Prezident SRK uviedol tému a odovzdal slovo Magnificencii Petrovi Blahovi,
predsedovi právnej komisie, ktorá pripravila návrh pripomienok k novelizácii zákona č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách. Magnificencia Peter Blaho na úvod, v mene komisie
a svojom, uvítal iniciatívu prezidenta a možnosť venovať sa vnútorným problémom vysokých
škôl. Právna komisia SRK sa sústredila na všetky pripomienky predložené vysokými školami.
Odporučil, aby prezident SRK predložil konečný návrh novely ministrovi školstva. Vyjadril
súhlas s návrhom prezídia, aby sa pripomienky rozdelili na štyri základné skupiny:
• pracovno-právne vzťahy,
• postavenie a kompetencie samosprávnych orgánov vysokej školy a fakulty,
• hospodárske otázky,
• rôzne.
Právna komisia rozčlenila pripomienky na akceptovateľné, neakceptovateľné
(v rozpore so zákonom alebo ústavou) a koncepčné, ktorých prijatie je otvorené a stanovisko
musí zaujať plénum SRK.
Prezident SRK sa poďakoval predsedovi a členom právnej komisie. Dodal, že
rokovanie o návrhu považuje za nulté čítanie, za dôležité označil prijatie rozhodnutia
o základných zmenách v zákone. Následne plénum rokovalo o predložených koncepčných
pripomienkach:
Bod 1/ § 2 ods. 6
Magnificencia Ján Bujňák podporil návrh na zriadenie graduálnych škôl pre
doktorandov a odporučil dikciu „najmenej prvého stupňa“. Magnificencia Juraj Sinay
podporil návrh v súvislosti s diferenciáciou vysokých škôl. V diskusii sa prítomní vyjadril
k zneniu návrhu a k otázke, či všetky vysoké školy musia poskytovať bakalárske štúdium.
Následne dal prezident SRK hlasovať o návrhu na zriadenie graduálnych škôl. Z 19
prítomných hlasovalo:
Za návrh: 18
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 1
Návrh bol prijatý.
Záver
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie súhlasí s návrhom, aby na Slovensku
existovali vysoké školy, ktoré budú poskytovať vzdelávanie len v treťom stupni štúdia. Právna
komisia SRK podľa schváleného záveru upraví vzťahujúce sa znenia paragrafov zákona č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách.
Bod 2/ § 8
Prezident SRK označil návrh upravujúci postavenie akademického senátu verejnej
vysokej školy za dôležitý, pričom navrhovaná zmena „rovnakým“ za „primeraným“ umožní
zastúpenie každej fakulty, ale časť členov senátu sa bude voliť aj na univerzitnej úrovni.
Magnificencia Peter Blaho dodal, že návrh nevylučuje súčasný stav, ale umožňuje vysokej
škole, aby si členstvo zariadila inak. Zároveň navrhol znížiť počet študentov v akademickom
senáte z 1/3 na 1/5, keďže spoločenská situácia na Slovensku sa zmenila. Tento návrh
podporili viacerí členovia pléna SRK. Viceprezident SRK Daniel Kluvanec žiadal spresniť
návrh a upozornil, že ak by bolo zastúpenie primerané k počtu členov akademickej obce
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fakulty, bolo by to nevýhodné pre menšie fakulty. Magnificencia Juraj Wagner žiadal
umožniť účasť aj vedecko-pedagogickým pracoviskám, ktoré nemajú charakter fakulty.
V súvislosti s personálnym zložením akademických senátov upozornil na tendenciu
nominácie prevažne mladých ľudí bez vedecko-pedagogických hodností. Takéto úsilie označil
za neprimerané, keďže akademický senát rozhoduje o koncepčných materiáloch. Preto
navrhol, aby aspoň ½ členov akademického senátu mala vedecko-pedagogickú hodnosť
profesora alebo docenta. V diskusii prítomní návrh zamietli, keďže väčšina členov
akademického senátu je volená z radov akademickej obce. Magnificencia Juraj Sinay navrhol
nahradiť slovo „fakulta“ spojením „súčasť verejnej vysokej školy“.
Záver
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie súhlasí s návrhom, aby v § 8 ods. 1 sa
v poslednej vete slovo „rovnakým“ nahradilo slovom „primeraným“.
V diskusii Magnificencia Ján Tuček zdôraznil, že SRK by mala najprv rokovať
o kompetenciách a potom o zložení akademického senátu. Prezident SRK podporil návrh
a otvoril diskusiu o vzťahu medzi akademickým senátom, správnou radou, vedeckou radou
a kolégiom rektora. Magnificencia Juraj Sinay na základe priebehu evaluácie vysokej školy
navrhol, aby SRK predložila návrh nového znenia zákona o vysokých školách, ktorý by mal
formu rámcového zákona, keďže súčasnú legislatívu hodnotitelia EUA označili za značne
komplikovanú. V súvislosti s diskusiou, ktorú otvoril prezident SRK, dodal, že vysoký počet
orgánov verejnej vysokej školy v rámci teórie riadenia znižuje efektivitu riadenia a navrhol
ich redukciu a špecifikovanie ich poslania a úloh. Magnificencia Juraj Wagner podporil, aby
správna rada mala posilnené kompetencie v hospodárskej oblasti, vedecká rada vo
vzdelávacej a výskumnej oblasti, aby schvaľovanie dokumentov prebiehalo len v jednom
orgáne. V systéme pracovného práva sa zvyšuje vek odchodu do dôchodku, a preto navrhol
odstrániť vekové obmedzenie garantov ako irelevantné. Magnificencia Peter Blaho podporil
návrh rámcového zákona, ktorý nebude zachádzať do podrobností. Prípravu návrhu nového
zákona označil za ťažšiu ako novelizáciu existujúceho zákona. Prezident SRK na základe
podpory viacerých členov SRK navrhol zriadenie širšieho kolektívu zloženého zo zástupcov
vysokých škôl, ktorý pripraví návrh nového zákona. Magnificencia Rudolf Cabadaj upozornil,
že ďalší vývoj bude závisieť od politickej vôle novej vlády a SRK by mala návrh nového
zákona predložiť ešte v prvom roku vlády. Viceprezident SRK Vojtech Kollár navrhol, aby
SRK pripravila dôvodovú správu, ktorú predloží Ministerstvu školstva SR (Ďalej len „MŠ
SR“). Nový zákon ovplyvní aj úpravu ďalších noriem ako je zákonník práce a pod.
Magnificencia Juraj Sinay navrhol, aby predložený návrh vyhlásenia SRK ku kandidujúcim
politickým stranám v parlamentných voľbách 2006 obsahoval aj návrh na úpravu legislatívy.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu vypracovania nového zákona o vysokých
školách. Z 21 prítomných hlasovalo:
Za návrh: 20
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 2
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie súhlasí s návrhom na vypracovanie
a predloženie nového zákona o vysokých školách. Nový návrh bude obsahovať aj doteraz
predložené pripomienky členov SRK.

4

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo prezídium SRK, aby doplnilo
právnu komisiu SRK o ďalších členov, ktorí vypracujú znenie návrhu nového zákona
o vysokých školách.
Vykoná: prezídium SRK
Termín: priebežne
Ad 4)
Prezident SRK otvoril rokovanie o vnútorných záležitostiach SRK a predložil návrh
výročnej správy SRK za rok 2005, ktorú schválilo plénum SRK a dozorná rada SRK.
Magnificencia František Gahér požiadal o jazykovú korekciu textu pred jeho zverejnením.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu výročnej správy za rok 2005. Z 21 prítomných
hlasovalo:
Za návrh: 21
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 3
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo predložené znenie návrhu výročnej
správy Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2005 podľa čl. 7 ods. 2 písm. e stanov
Slovenskej rektorskej konferencie s pripomienkami.
Prezident SRK informoval prítomných o ukončení funkčného obdobia Magnificencie
Daniela Kluvanca na poste viceprezidenta SRK, poďakoval sa mu za spoluprácu
a informoval o spôsobe voľby viceprezidenta SRK na funkčné obdobie od 8. 4. 2006 do 7. 4.
2008. Na organizáciu volieb a zisťovanie ich výsledkov plénum SRK na návrh prezidenta
SRK zriadilo volebnú komisiu v zložení:
• Magnificencia Peter Blaho
• Magnificencia Ján Hoffstädter
• Magnificencia Karol Polák
Z 21 prítomných hlasovalo o zložení volebnej komisie:
Za návrh: 20
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 1
Prezident SRK navrhol za predsedu volebnej komisie Magnificenciu Petra Blaha. Z 21
prítomných hlasovalo:
Za návrh: 20
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 1
Návrh bol prijatý a prezident SRK odovzdal vedenie hlasovania predsedovi volebnej komisie.
Voľba viceprezidenta SRK
Predseda volebnej komisie otvoril voľbu viceprezidenta SRK na funkčné obdobie od
8. 4. 2006 do 7. 4. 2008 a informoval o spôsobe voľby. Predložil návrh na verejné
nominovanie kandidátov. Z 21 prítomných hlasovalo:
Za návrh: 19
Proti návrhu: 1
Zdržal sa: 1
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Návrh bol prijatý. Predseda volebnej komisie požiadal členov SRK, aby navrhli kandidátov na
funkciu viceprezidenta SRK. Na základe návrhov boli nominovaní nasledujúci kandidáti:
• Magnificencia Ján Bujňák,
• Magnificencia Vladimír Babčák,
• Magnificencia Juraj Sinay,
• Magnificencia František Gahér.
Magnificencie Vladimír Babčák, Juraj Sinay a František Gahér sa vzdali kandidatúry.
Na funkciu viceprezidenta SRK kandidoval Magnificencia Ján Bujňák. Viac o voľbe
viceprezidenta v zápisnici volebnej komisie SRK o voľbe viceprezidenta SRK na funkčné
obdobie od 8. 4. 2006 do 7. 4. 2008.
Uznesenie č. 4
Na základe výsledkov tajného hlasovania bol za viceprezidenta Slovenskej rektorskej
konferencie na funkčné obdobie od 8. 4. 2006 do 7. 4. 2008 zvolený prof. Ing. Ján Bujňák,
CSc., rektor Žilinskej univerzity v Žiline.
Prezident SRK predložil návrh prezídia na členský poplatok v SRK na rok 2006 vo
výške 10 000,- Sk spolu so zdôvodnením. Po diskusii dal prezident hlasovať o návrhu. Z 21
prítomných členov hlasovalo:
Za návrh: 19
Proti návrhu: 2
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 5
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo výšku členského poplatku na rok
2006 podľa čl. 7 ods. 2 písm. h stanov SRK. Členovia pléna Slovenskej rektorskej konferencie
zašlú na účet Slovenskej rektorskej konferencie č. 4040003415/3100 vedený v Ľudovej banke,
a. s., pobočka Vysoká 9, 810 00 Bratislava, členský poplatok na rok 2006 vo výške 10 000,- Sk
do 15 dní od schválenia členského príspevku.
Vykonajú: členovia SRK
Termín: 20. 4. 2005
V súvislosti s výškou poskytnutej dotácie na činnosť SRK z MŠ SR prezident SRK
predložil návrh upraveného Plánu činností SRK na rok 2006, ktorý bol redukovaný.
V diskusii viceprezident SRK Vojtech Kollár navrhol rozšíriť plán činnosti o činnosť právnej
komisie, ktorá bude v roku 2006 zasadať a pripravovať nový zákon o vysokých školách. Po
diskusii dal prezident hlasovať o návrhu. Z 21 prítomných členov hlasovalo:
Za návrh: 21
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 6
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo upravený Plán činnosti SRK na
rok 2006 podľa čl. 7 ods. 2 písm. e stanov SRK.
Prezident SRK predložil návrh upraveného Rozpočtu SRK na rok 2006, ktorý bol
redukovaný vzhľadom na výšku dotácie z MŠ SR. Viceprezident SRK Vojtech Kollár
upozornil na skutočnosť, že nesmie byť schválený rozpočet s plánovaným deficitom a preto
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navrhol redukovať položku „reprezentačné výdavky“, ktorá obsahuje náklady na rokovania
SRK o 30 000,- Sk. Magnificencia Ján Hoffstädter zdôraznil potrebu apelu na MŠ SR, aby
valorizovalo dotáciu na činnosť SRK. Po diskusii dal prezident hlasovať o návrhu upraveného
rozpočtu s pripomienkou viceprezidenta SRK. Z 21 prítomných členov hlasovalo:
Za návrh: 21
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Následne dal prezident hlasovať o návrhu požiadať MŠ SR o dodatočnú dotáciu na
činnosť SRK na rok 2006 vo výške rozdielu medzi predpokladanými príjmami a výdavkami.
Z 21 prítomných členov hlasovalo:
Za návrh: 21
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 7
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo upravený Rozpočet SRK na rok
2006 podľa čl. 7 ods. 2 písm. f stanov SRK.
Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie bolo poverené požiadať Ministerstvo
školstva SR o dodatočnú dotáciu na činnosť Slovenskej rektorskej konferencie podľa rozdielu
predpokladaných príjmov a výdavkov na rok 2006.
Vykoná: prezídium SRK
Termín: priebežne
Prezident SRK informoval prítomných o ukončení funkčného obdobia dozornej rady
SRK, poďakoval sa jej členom za spoluprácu a informoval o spôsobe voľby členov dozornej
rady
SRK
podľa
volebného
poriadku
na
funkčné
obdobie
od
8. 4. 2006 do 7. 4. 2008. Na organizáciu volieb a zisťovanie ich výsledkov plénum SRK na
návrh prezidenta SRK zriadilo volebnú komisiu v zložení:
• Magnificencia Peter Blaho - predseda
• Magnificencia Ján Hoffstädter - člen
• Magnificencia Juraj Wagner - člen
Návrh bol prijatý jednomyseľne a prezident SRK odovzdal vedenie hlasovania
predsedovi volebnej komisie.
Voľba členov dozornej rady SRK
Predseda volebnej komisie otvoril voľbu členov dozornej rady SRK na funkčné
obdobie od 8. 4. 2006 do 7. 4. 2008 a informoval o spôsobe voľby. Predložil návrh, aby
ostávajúci členovia rady, t.j. Magnificencie Vladimír Babčák a Ján Hoffstädter pokračovali
v mandáte. Magnificencia Ján Hoffstädter odmietol kandidatúru z dôvodu blížiaceho sa
ukončenia funkčného obdobia rektora. Magnificencia Vladimír Babčák súhlasil s
kandidatúrou. Predseda volebnej komisie navrhol verejné nominovanie ostatných kandidátov.
Návrh bol prijatý jednomyseľne. Predseda volebnej komisie požiadal členov SRK, aby
navrhli kandidátov na funkciu členov dozornej rady SRK. Na základe návrhov boli
nominovaní kandidáti:
• Magnificencia Vladimír Babčák,
• Magnificencia Ondrej Šulaj,
• Magnificencia Eduard Kostolanský,
• Magnificencia Ján Tuček,
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Magnificencia Karol Polák.
Magnificencia Eduard Kostolanský sa vzdal kandidatúry. Na funkciu členov dozornej
rady SRK kandidovali Magnificencie Vladimír Babčák, Ondrej Šulaj, Ján Tuček a Karol
Polák.
•

Uznesenie č. 8
Na základe výsledkov tajného hlasovania boli za členov dozornej rady SRK v 1. kole
volieb zvolení Magnificencie Vladimír Babčák a Ondrej Šulaj. Následne predseda volebnej
komisie prerušil voľby z dôvodu časovej tiesne a určil ich pokračovanie na 1. – 2. 6. 2006
počas spoločného zasadnutia plén Slovenskej rektorskej konferencie a Českej konferencie
rektorov v Gabčíkove.
Prezident SRK dal hlasovať o členskom poplatku SRK v Európskej asociácii univerzít
na rok 2006, ktorý predstavuje 2 415,- eur.
Uznesenie č. 9
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie berie na vedomie výšku členského poplatku
v Európskej asociácii univerzít na rok 2006 a súhlasí s jeho úhradou.
Vykoná: generálna sekretárka SRK
Termín: obratom
Ad 5)
Prezident SRK otvoril diskusiu k téme plagiátorstvo medzi študentmi vysokých škôl.
Vyzval členov SRK, aby prijali stanovisko, o ktorom budú informovať aj dekanov.
Magnificencia František Gahér označil tento problém za dlhotrvajúci a masový. Univerzita
Komenského v Bratislave prijala rozhodnutie publikovať diplomové práce na webovej stránke
na základe licenčnej zmluvy s autorom (vlastníkom práv je vysoká škola) a zakúpiť software
na vyhľadávanie zhody textov. Dodal, že zodpovedným za udelenie titulu je rektor, a preto sa
SRK musí zaoberať touto problematikou. Viceprezident SRK Daniel Kluvanec súhlasil
s názorom, že software by bol schopný triedenia informácií, ale je presvedčený, že prevažná
väčšina prác je pôvodných. Prezident SRK namietal, že zodpovednosť za diplomovú prácu
má autor, školiteľ, oponent a dekan. Povinnosťou rektora je vytvoriť právny rámec, aby sa
zabránilo zneužívaniu. Dodal, že ide o predmet duševného vlastníctva, čo komplikuje
problém. Magnificencia Ján Tuček navrhol riešenie prostredníctvom projektu knižnice, kde
zverejnenie diplomových prác umožní určitú kontrolu. Magnificencia Peter Blaho navrhol
zapracovať riešenie do koncepcie nového vysokoškolského zákona a to vypustením
povinnosti záverečnej písomnej práce. S týmto návrhom nesúhlasil prezident SRK, keďže ide
o spôsob ukončenia vysokoškolského štúdia. Viceprezident SRK Daniel Kluvanec navrhol,
aby sa prípravou stanoviska zaoberala pracovná komisia SRK pre vzdelávanie. Viceprezident
SRK Vojtech Kollár navrhol hľadať riešenie, ktoré bude predchádzať problému a nie riešiť
jeho dôsledky, teda ochranu všetkých materiálov a výstupov.
Uznesenie č. 10
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie sa zaoberalo otázkou plagiátorstva
študentov vysokých škôl pri písaní diplomových prác a uvedený problém považuje za vážny.
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poveruje pracovnú komisiu SRK pre vzdelávanie
vypracovaním návrhu stanoviska do najbližšieho zasadnutia pléna SRK.
Vykoná: pracovná komisia pre vzdelávanie SRK
Termín: 36. riadne zasadnutie pléna SRK
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Prezident SRK predložil návrh vyhlásenia SRK ku kandidujúcim politickým stranám
v parlamentných voľbách 2006, ktorého zámerom je zvýšenie finančných prostriedkov do
vzdelávania, vedy a výskumu. V rámci diskusie bol návrh vyhlásenia upravený. Prezident
SRK dal hlasovať o návrhu vyhlásenia. Z 21 prítomných hlasovalo:
Za návrh: 21
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Návrh vyhlásenia bol prijatý.
Uznesenie č. 11
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo znenie vyhlásenia SRK ku
kandidujúcim politickým stranám v parlamentných voľbách 2006, ktorého cieľom je apel na
zvýšenie finančných prostriedkov do vzdelávania, vedy a výskumu. Plénum Slovenskej
rektorskej konferencie poverilo prezidenta SRK zaslaním vyhlásenia predsedom
kandidujúcich politických strán a zverejnením informácie v médiách.
Vykoná: prezident
Termín: okamžite
Prezident SRK privítal na rokovaní pléna SRK ministra školstva SR László Szigetiho,
vedúceho úradu a generálneho riaditeľa sekcie vysokých škôl MŠ SR doc. Petra Mederlyho,
generálnu riaditeľku sekcie financovania a rozpočtu Ing. Evu Bizoňovú, predsedu Rady
vysokých škôl SR prof. Libora Vozára (ďalej len „RVŠ SR“) a predsedu Študentskej rady
vysokých škôl SR Jaroslava Jurigu (ďalej len „ŠRVŠ SR“). Prezident SRK informoval hostí
o priebehu rokovania, výsledku voľby viceprezidenta SRK, predložil znenie vyhlásenia SRK
a požiadal o dodatočnú dotáciu na chod SRK.
Minister školstva informoval o ukončení funkčného obdobia 7 členov Akreditačnej
komisie k 1. 7. 2006 a požiadal o návrhy na nových členov, pričom sa nevylučujú ani
odchádzajúci členovia. Ďalej informoval o analýze vypracovanej MŠ SR vo veci kapitálových
prostriedkov na vysoké školy. Minister oboznámil prítomných s priebehom projektu Sofia,
v roku 2005 prebehla aplikácia na dvoch univerzitách a v súčasnosti sa pripravuje na ďalších,
pričom MŠ SR prispieva na aplikáciu a technické vybavenie. V polovici apríla 2006 sa bude
konať delenie prostriedkov na projekty VEGA, KEGA a iné. V rámci Minervy bude
podporená v roku 2006 mobilita domácich a zahraničných študentov a štipendiá pre
študentov, ktorí absolvujú doktorandské štúdium na najlepších zahraničných univerzitách za
podmienky následného zamestnania sa v štátnej správe. Prisľúbil, že MŠ SR sa bude zaoberať
dofinancovaním študentských mobilít v rámci programu Socrates. Informoval o pripravenosti
MŠ SR dofinancovať administratívne náklady, ktoré vysokým školám vznikli v súvislosti
s vyplácaním sociálnych štipendií. Taktiež budú na základe požiadavky SRK dofinancované
tzv. malé odbory formou dodatku k dotačnej zmluve. V súvislosti s publikačnou činnosťou
MŠ SR vypracovalo prehľad za roky 2004 a 2005 a na jeho základe bude upravených 10 %
dotácie. MŠ SR už vymenovalo komisiu na rozvojové programy a unikátne pracoviská, kde
ešte môžu vysoké školy nominovať troch kandidátov.
V diskusii s členmi pléna Magnificencia Juraj Sinay požiadal o dodatočné
dofinancovanie vysokých škôl vzhľadom na pásma energetickej náročnosti, keďže
v súčasnosti vysoké školy hradia náklady na energie z prostriedkov určených na rozvoj, čím
sa oslabuje ich konkurencieschopnosť. Minister školstva prisľúbil, že bude o návrhu rokovať
s podpredsedom vlády a ministrom financií SR. Generálna riaditeľka Ing. Eva Bizoňová
informovala o zvýšení prostriedkov na energie pre regionálne školstvo. Členovia pléna SRK
vyjadrili ochotu predložiť požadované údaje pre MŠ SR. Viceprezident Vojtech Kollár
odporučil, aby sa pri rozdeľovaní kapitálových výdavkov zohľadnili priority a koncentrovalo
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sa na rozostavané stavby v limitnej hranici 100 mil. Sk. Magnificencia František Gahér
navrhol body vylepšenia metodiky rozpisu dotácie na verejné vysoké školy a to výpočet
položky tovary a služby, kde navrhol návrat aspoň k 10 % historického modelu. Ďalej
upozornil na meškanie prostriedkov na granty. Zaujímal sa, kedy dostanú vysoké školy
prostriedky na nových doktorandov. Viceprezident SRK Daniel Kluvanec sa zaujímal
o administratívu vyplácania rôznych štipendií a v súvislosti s publikačnou činnosťou
upozornil na rozhodujúci podiel výstupov a vstupov na vedu, pretože humanitné
a spoločenské odbory sú metodikou poškodené. Magnificencia Juraj Wagner sa zaujímal
o financovanie novoprijatých študentov na novoakreditované študijné odbory. Magnificencia
Juraj Sinay požiadal o možnosť priamych konzultácií s MŠ SR vo veci sociálnych štipendií.
Predseda RVŠ SR informoval členov pléna o poskytovaní finančných prostriedkov na
granty v rámci Agentúry na podporu vedy a výskumu, pričom v súčasnosti nie je vyriešený
problém výkladu legislatívy. Teda či môže agentúra priamo poskytovať financie alebo sa tak
bude diať cez rezorty. Minister školstva prisľúbil riešenie na úrovni MŠ SR.
Generálny riaditeľ doc. Peter Mederly dodal, že MŠ SR nemá algoritmus na
zohľadnenie vykurovania a uvítal by zo strany SRK návrh.
Minister školstva Szigeti otvoril diskusiu o možnostiach prijatia študentov vylúčených
zo štúdia v Bielorusku na slovenských vysokých školách. MŠ SR bude na ich podporu hľadať
finančné prostriedky z fondu V4 na mobility. Problémom je zabezpečenie ich vstupu.
Prezident SRK potvrdil, že problémom nie je prijatie študentov, ale ich financovanie
a legislatíva. Je však v kompetencii každej vysokej školy, do ktorých ročníkov študentov
príjme a pod. Magnificencia Peter Blaho dodal, že vnútorný predpis vysokej školy nemusí
postačovať, a preto minister školstva môže uvedené upraviť vyhláškou.
Záver
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie potvrdili ochotu prijať vylúčených
vysokoškolských študentov z Bieloruska a umožniť im pokračovanie v štúdiu na slovenských
vysokých školách. Zdôraznili, že ide o kompetenciu každej vysokej školy.
Generálny riaditeľ doc. Peter Mederly požiadal SRK, aby sa vyjadrila k poskytovaniu
miezd z grantov VEGA. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu, ktorý podporí financovanie
riešiteľov a doktorandov. Z 21 prítomných hlasovalo:
Za návrh: 20
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 12
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie navrhuje, aby sa v grantových projektoch
(VEGA, KEGA a iné) zohľadňovali mzdové prostriedky na riešiteľov a doktorandov.
Viceprezident SRK Vojtech Kollár sa zaujímal o aplikáciu registra študentov
a pracovníkov vysokých škôl. Doc. Peter Mederly potvrdil, že centrálny register je pripravený
a o niekoľko týždňov sa uvoľní. Register zamestnancov odmietol parlament.
Prezident SRK otvoril diskusiu k stanovisku k falšovaniu indexov študentmi
žiadajúcimi vstupné víza do USA.

Záver
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Plénum Slovenskej rektorskej konferencie odporúča Veľvyslanectvu USA, aby pri
schvaľovaní vstupných víz u študentov vysokých škôl SR bralo do úvahy potvrdenie vydané
vysokou školou a nie vysokoškolský index žiadateľa.
Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť a pozval členov SRK na
36. riadne zasadnutie pléna SRK, ktoré sa bude konať 28. 9. 2006 na Univerzite
veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Prezident SRK sa poďakoval Magnificencii Jánovi
Bujňákovi, hostiteľovi rokovania, za prípravu a zabezpečenie rokovanie na pôde Žilinskej
univerzity v Žiline.

Bratislava 12. 4. 2006

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
prezident
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