Zápisnica
z 36. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie,
ktoré sa konalo dňa 27. - 28. 9. 2006 v Trnave
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.
• doc. Ing. Viera Cibáková, CSc.
• doc. Ing. Alena Daňková, CSc.
• doc. PaedDr. Mgr. art. Vojtech Didi
• doc. Ján Hoffstädter, akad. sochár
• prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
• doc. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
• prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD.
• Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
• prof. I prof. PhDr. František Mihina, CSc.
• 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.
• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
• doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
Ospravedlnení:
• Dr.h.c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD.
• doc. PhDr. František Gahér, CSc.
• plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
• prof. Ing. Ján Kurty, PhD.
• prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
• prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
Hostia:
• prof. Ing. Jozef Benčo, CSc.
• pán Ján Mikolaj
• prof. Ing. František Schlosser, CSc.
Program:
27. 9. 2006
1. Stretnutie pléna SRK s ministrom školstva SR a vedúcim služobného úradu MŠ SR
28. 9. 2006
1. Schválenie návrhu zápisnice z 35. riadneho zasadnutia pléna SRK (Žilina, 7. 4. 2006)
a kontrola uznesení
2. Informácie prezidenta a prezídia SRK

3. Vnútorné záležitosti SRK
• Zmena Stanov SRK
• Zmena členov Pracovných komisií SRK
• Stanovisko SRK k plagiátorstvu
• Etický kódex zamestnancov vysokých škôl
• Návrh na zmenu názvu Bratislavskej vysokej školy práva
• Voľba člena Dozornej rady SRK
4. Informácie o projekte „Inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR“
5. Metodika rozpisu dotácie
6. Informácie o príprave novely zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách
7. Rôzne
• Informácie o stretnutí ARŠG
• Novela zákona o dani z príjmov a jej vplyv na vysoké školy
• Smerovanie SRK
27. 9. 2006
Rokovanie viedol: Magnificencia Vladimír Báleš, prezident Slovenskej rektorskej
konferencie (ďalej len „SRK“).
Prezident SRK privítal na rokovaní pléna SRK ministra školstva SR Jána Mikolaja
a vedúceho služobného úradu MŠ SR prof. Ing. Františka Schlossera, CSc..
Minister školstva informoval plénum SRK o príprave novej verzie Národného
strategického referenčného rámca Slovenskej republiky pre roky 2007 - 2013. Zásadnou
zmenou prejde aj Operačný program znalostná ekonomika. Ďalej informoval o potrebe novely
vysokoškolského zákona z dôrazom na rozhodujúce oblasti vysokého školstva: vzdelávanie,
výskum, vývoj, inovácie, umeleckú a tvorivú činnosť. Minister oboznámil prítomných so
súčasnými problémami projektu Sofia z dôvodu absencie zmlúv medzi MŠ SR a pilotnými
univerzitami. Minister informoval o opatreniach týkajúcich sa rozpočtu na rok 2006. Vláda
SR sa zaviazala ušetriť prostriedky vo všetkých rezortoch vrátane MŠ SR. MŠ SR v
súčasnosti hľadá najvhodnejšie alternatívy. Jedným z riešení bude viaczdrojové financovanie
vysokých škôl. V rámci tohto návrhu MŠ SR podporuje čerpanie úverov vysokými školami
a spoplatnenie externej formy vysokoškolského štúdia. Rozpočet MŠ SR na rok 2007 bude
vychádzať z programového vyhlásenia vlády SR. Veľký dôraz kladie MŠ SR na
informatizáciu vysokých škôl (projektové financovanie). Minister vyjadril nespokojnosť
s hodnotením spôsobilosti vysokých škôl.
Prezident SRK informoval hostí o príprave návrhu zmien a doplnkov vysokoškolského
zákona, ktorý SRK predloží MŠ SR. Prezident SRK predložil základné otázky týkajúce sa
akademickej obce:
1. Aký je časový horizont prípravy novely zákona o vysokých školách?
2. Sú v pláne zmeny týkajúce sa metodiky financovania verejných vysokých škôl na rok 2006
(dofinancovanie vysokých škôl)?
3. Pripravuje MŠ SR novú metodiku financovania verejných vysokých škôl na rok 2007?
4.Uvažuje MŠ SR o zavedení limitov na pomer v počte interných a externých študentov?
5. Pripravuje MŠ SR register učiteľov, študentov a garantov ŠP?
6. SRK by privítala informácie ohľadne zmluvy medzi MŠ SR a Microsoftom vo veci
multilicencií.
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Minister školstva navrhol, aby SRK navrhla základné priority novelizácie
vysokoškolského zákona a následne odborníci z MŠ SR pripravia paragrafové znenie. Čo sa
týka metodiky financovania vysokých škôl na rok 2006, minister prisľúbil, že nebudú žiadne
dodatočné zmeny, na rok 2007 sa však pripravuje nová metodika. Minister školstva vyjadril
ochotu spolupracovať s SRK pri jej tvorbe. Minister potvrdil, že sa stanoví horná hranica
počtu prijímaných externých študentov. Požadované registre budú zverejnené do 30. 11. 2006
na webovej stránke MŠ SR. Pokiaľ ide o zmluvu medzi MŠ SR a Microsoftom, minister
nemá žiadne informácie, ale prisľúbil zaslať všetky potrebné informácie pre SRK.
Prezident SRK otvoril diskusiu. Viceprezident SRK Ján Bujňák vyjadril nespokojnosť
s absenciou zmluvy medzi MŠ SR a Žilinskou univerzitou v Žiline o prebiehajúcom Projekte
SOFIA. Žilinská univerzita patrí medzi pilotné univerzity, ale stále nemá potrebné informácie
o tendry. Minister školstva prisľúbil riešenie tohto problému. Magnificencia Juraj Sinay
navrhol, aby sa vzdelávacie centrá excelentnosti rozšírili o vedecké parky, tak ako je to
v zahraničí a stali sa súčasťou návrhu Minervi. Zároveň informoval hostí o priebehu
inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl na Slovensku. Magnificencia Juraj Wagner sa
obrátil na ministra školstva so žiadosťou o konzultáciu s MŠ SR ohľadne projektu SOFIA.
Magnificencia Ondrej Šulaj poukázal na problematiku nedostatočného financovania
umeleckých vysokých škôl. Podľa ministra školstva treba určiť korektné kritéria hodnotenia
vysokých škôl. Zároveň vyjadril obavu, či je možné, aby bolo toto hodnotenie kvality
vysokých škôl objektívne. V súčasnosti najobjektívnejšie hodnotenie môže urobiť len
Akreditačná komisia SR. Viceprezident Vojtech Kollár poukázal na súčasný problém pri
rozdeľovaní kapitálových výdavkov. Minister školstva navrhol, aby sa zadefinovalo 10
vybraných priorít. Medzi hlavné priority MŠ SR patria aj: 1. Opatrenia na obmedzenia
prílišného nárastu študijných programov; 2. Diverzifikácia vysokých škôl; 3. Postavenie
profesorov; 4. Úloha Akreditačnej komisie SR; 5. Zmena/novela zákona o vede. Minister
školstva navrhol, aby sa riešenia týchto problémov hľadali spoločne. Podľa prezidenta SRK
je v súčasnosti nedoriešené otázka menovania profesorov, každá vysoká škola má svoje
kritéria, preto navrhuje zriadiť odbornú komisiu (celoštátnu), ktorá by menovala profesorov.
Viceprezident Vojtech Kollár súhlasí s návrhom, aby mali všetky vysoké školy rovnaké
podmienky. Podľa ministra školstva práve viaczdrojové financovanie vysokých škôl
zabezpečí rovnaké podmienky. Magnificencia Eduard Kostolanský navrhol zaradiť
celoživotné vzdelávanie medzi hlavné priority MŠ SR. Magnificencia Peter Blaho poukázal
na komplikovaný systém riadenia vysokých škôl a odporučil zjednodušiť proces riadenia na
úrovni vysokých škôl a fakúlt. Vedúci služobného úradu prof. František Schlosser navrhol
vytvoriť jednotný systém na hodnotenie kvality vysokých škôl. Zároveň informoval o potrebe
vytvoriť odbor informatizácie na MŠ SR, aby boli všetky projekty (ESF) využité v praxi.
Podľa Magnificencie Juraja Wagnera je pri viaczdrojovom financovaní potrebné poskytnúť
stimuly praxi, aby bol záujem investovať do vysokého školstva. Zároveň vyjadril
znepokojenie nad novelou zákona o daniach z príjmov, ktorá sa nepriaznivo odrazí v príjmoch
vysokých škôl. Minister zdôraznil, že podniky budú do vysokých škôl investovať jedine
v prípade, ak z toho budú niečo mať. Novela zákona o dani z príjmov sa týka len právnických
osôb. Fyzické osoby môžu vysokým školám aj naďalej darovať 2% z dani z príjmov.
Magnificencia Ján Tuček sa opýtal na podporu MŠ SR v oblasti akademického informačného
systému. Minister informoval rektorov, že MŠ SR bude podporovať len jednotný akademický
informačný systém. Prezident SRK poukázal na problémy s jednotlivými štipendiami
a navrhol, aby sociálne štipendiá prešli do kompetencie Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (ďalej len MPSVR SR). Vedúci služobného úradu vyjadril presvedčenie, že by
bol možný presun kompetencií na MPSVR SR, tak ako to bolo aj v minulosti. Magnificencia
Libor Vozár nesúhlasí s takýmto návrhom, bolo by to ešte komplikovanejšie.
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Na záver sa prezident SRK poďakoval ministrovi školstva SR a vedúcemu služobného
úradu MŠ SR za účasť na zasadnutí pléna SRK a vyjadril presvedčenie o dobrej spolupráci
v prospech vysokého školstva.
28. 9. 2006
Prezident SRK privítal prítomných členov pléna SRK. Medzi členmi SRK privítal
Magnificenciu Jozefa Benča, povereného rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Prezident SRK predložil na schválenie upravený návrh programu, ktorý plénum SRK
schválilo.
Ad 1)
Zápisnica z 35. riadneho zasadnutia pléna SRK, ktoré sa konalo 7. 4. 2006 v Žiline
bola schválená. Prezident SRK vykonal kontrolu prijatých uznesení.
Ad 2)
Prezident SRK informoval o priebehu pripomienkových konaní a poukázal na
problematiku vyjadrovania sa nedostatočného počtu rektorov k jednotlivým pripomienkovým
konaniam. Prezident SRK podal návrh, aby v prípade, že sa v pripomienkovom konaní
nevyjadrí dostatočný počet rektorov v stanovenom termíne, prezídium dostalo právo vyjadriť
konečné stanovisko za SRK. Prezident SRK dal hlasovať o predloženom návrhu.
Z prítomných 21 členov hlasovalo:
Za návrh: 21
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 1
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo prezídium Slovenskej rektorskej
konferencie, aby v rámci pripomienkových konaní v prípade vyjadrenia sa nedostatočného
počtu členov pléna podľa platných stanov v stanovenom termíne, prijalo konečné stanovisko.
Prezident SRK informoval o záveroch zasadnutia Rozšírenej právnej komisie SRK,
ktorá má pripraviť návrh zmien a doplnkov zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
Ad 3)
Prezident SRK otvoril rokovanie o vnútorných záležitostiach SRK a predložil návrh na
zmenu stanov. Otvoril diskusiu k predloženému materiálu „Návrh na zmenu Stanov SRK“,
ktorý vypracoval viceprezident SRK Ján Bujňák. Magnificencia Alena Daňková vyjadrila
podporné stanovisko k návrhu na vytvorenie komôr, ale zároveň navrhla rozšírenie počtu
viceprezidentov z komory B. Prezident SRK sa skôr prikláňa k preloženému návrhu.
Magnificencia Vladimír Babčák navrhol preložiť návrh na zmenu stanov Právnej komisii
SRK. Magnificencia Ján Porvazník poukázal na čl. 3 ods. 3 písmeno e) a f). Magnificencia
Peter Blaho upozornil, že sa rokuje len o predložených zmenách a čl. 3 ods. 3 písmeno e) a f)
sa nemení. Prezident SRK dal hlasovať o predloženom návrhu Magnificencie Aleny
Daňkovej na rozšírenie počtu viceprezidentov komory B. Z prítomných 22 členov hlasovalo:
Za návrh: 0
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Proti návrhu: 15
Zdržal sa: 7
Návrh nebol prijatý.
Prezident SRK dal hlasovať o predloženom návrhu na zmenu Stanov SRK.
Z prítomných 22 členov hlasovalo:
Za návrh: 19
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 3
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 2
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo návrh na zmenu Stanov Slovenskej
rektorskej konferencie.
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo viceprezidenta Jána Bujňáka
a členov Právnej komisie Slovenskej rektorskej konferencie vykonať legislatívno-technickú
úpravu schváleného návrhu stanov.
Vykonajú: viceprezident SRK Ján Bujňák a Právna komisia SRK
Termín: 6. 10. 2006
Prezident SRK informoval o ukončení funkčného obdobia Magnificencie Daniela
Kluvanca, ktorý bol predsedom Pracovnej komisie SRK pre vzdelávanie a navrhol, aby sa
novým členom predmetnej komisie stal Magnificencia Libora Vozára, ktorý súhlasil
s nomináciou.
Prezident SRK informoval o ukončení funkčného obdobia Magnificencie Imricha
Okenka, ktorý bol členom Pracovnej komisie SRK pre ekonomiku a Pracovnej komisie pre
šport. Prezident SRK navrhol, aby sa novým členom komisie pre ekonomiku stal
Magnificencia Mikuláš Látečka. Magnificencia Mikuláš Látečka sa poďakoval za dôveru, ale
nomináciu odmietol, keďže sa v danej problematike neorientuje. Magnificencia Mikuláš
Látečka požiadal prezidenta SRK, aby ho nominoval do Pracovnej komisie pre šport.
Prezident SRK s jeho návrhom súhlasil.
Magnificencia Karol Polák navrhol do Pracovnej komisie pre ekonomiku SRK
Magnificenciu Jána Porvazníka. Prezident SRK súhlasil s predloženým návrhom.
Záver
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie súhlasí s návrhmi nominovaných členov do
Pracovných komisií SRK:
Pracovná komisia SRK pre vzdelávanie - Magnificencia Libor Vozár
Pracovná komisia SRK pre šport- Magnificencia Mikuláš Látečka
Pracovná komisia SRK pre ekonomiku- Magnificencia Ján Porvazník
Prezident SRK predložil Stanovisko SRK k plagiátorstvu, ktoré vypracoval bývalý
viceprezident Daniel Kluvanec na základe diskusie v Pracovnej komisie SRK pre vzdelávanie
a otvoril diskusiu. Magnificencia Juraj Sinay vyjadril názor, že predmetný materiál je
zbytočný, keďže súčasťou všetkých prác je čestné vyhlásenie študenta. Prezident SRK
vyjadril presvedčenie, že tento dokument má väčšiu váhu a je veľmi dôležitý. Magnificencia
František Mihina podporil návrh dokumentu a vyjadril presvedčenie, že práve tento dokument

4

by mal vyjadriť Stanovisko SRK k nulovej tolerancii plagiátorstva a odsúdiť takéto konanie.
Viceprezident SRK Vojtech Kollár navrhol, aby sa tento dokument po úprave a schválení
predložil verejnosti. Magnificencia Libor Vozár navrhol vypustiť bod č. 4, s ostatným textom
súhlasí. Magnificencia Mikuláš Látečka navrhol nahradiť slovíčko „absolvent“ slovíčkom
„študent“, vypustiť v názve spojenie „dizertačná práca“ a v ods. 2 vypustiť slovné spojenie
„(pod vedením)“. Magnificencia Ján Tuček poukázal na bod č. 5. Magnificencia Peter Blaho
požiadal, aby bol tento materiál predložený Právnej komisii SRK na legislatívno-technickú
úpravu textu. Magnificencia Branislav Lichardus informoval prítomných o opatreniach, ktoré
prijali na Vysokej škole manažmentu. Zároveň vyjadril presvedčenie, že by sa bod 4 b) nemal
vypustiť..
Prezident SRK dal hlasovať o návrhoch na úpravu : v názve vypustiť slovíčko
„doktorand“; v bode č. 2 vypustiť slovné spojenie „(v spolupráci)“; vypustiť celý bod č. 4;
prečíslovať bod č. 5 na bod č. 4 a v celom texte nahradiť slovíčko „absolvent“ slovíčkom
„študent“. Z prítomných 22 členov hlasovalo:
Za návrh: 22
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu Stanoviska SRK k plagiátorstvu
úpravami. Z prítomných 22 členov hlasovalo:
Za návrh: 22
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.

s prijatými

Uznesenie č. 3
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie prijalo návrh Stanoviska Slovenskej
rektorskej konferencie k plagiátorstvu.
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo viceprezidenta Slovenskej
rektorskej konferencie Jána Bujňáka a členov Právnej komisie Slovenskej rektorskej
konferencie o legislatívno-technickú úpravu Stanoviska Slovenskej rektorskej konferencie k
plagiátorstvu.
Vykonajú: viceprezident SRK Ján Bujňák a Právna komisia SRK
Termín: 6. 10. 2006
Prezident SRK predložil návrh etického kódexu zamestnancov vysokých škôl, ktorý
vypracoval viceprezident Ján Bujňák a otvoril diskusiu. Magnificencia Ján Porvazník
poukázal na to, že sa v predloženom dokumente hovorí len o verejných vysokých školách
a vo vzťahu k súkromným vysokým školám ide len o administratívno-byrokratický dokument.
Viceprezident SRK Vojtech Kollár navrhol, aby so do textu doplnilo slovíčka „štátne
a súkromné“ vysoké školy. Zároveň vyjadril presvedčenie, že nejde len o administratívnobyrokratický dokument, keďže mnohé inštitúcie majú etický kódex, ktorý je súčasťou ich
know-how. Magnificencia Juraj Wagner navrhol, aby sa v texte uvádzalo len slovné spojenie
„vysoké školy“, ako je to špecifikované v zákone o vysokých školách. Magnificencia Peter
Blaho upozornil na rozpor bodu č. 7 so Zákonníkom práce. Navrhol, aby bol text predložený
Právnej komisii SRK na legislatívno-technickú úpravu. Prezident SRK vyjadril presvedčenie,
že v prípade predloženého návrhu nejde o záväznú právnu normu, dokument má skôr etickomorálny základ. Magnificencia Vladimír Babčák súhlasil s Magnificenciou Petrom Blahom
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a navrhol vypustiť bod č. 7. Zároveň navrhol doplniť v bode č. 1 slovo „doktorandské“
štúdium (riadok č. 3). Viceprezident SRK Vojtech Kollár vyjadril názor, že bod č. 7 je
potrebný. Magnificencia Mikuláš Látečka navrhol, aby sa v texte vypustilo slovo „univerzity“
a nahradilo spojením „vrcholné vzdelávacie a vedeckovýskumne inštitúcie“ (riadok č. 2),
slovo „poslucháč“ navrhol nahradiť slovom „študent“. Magnificencia Libor Vozár navrhol
úpravu bodu č. 7. Magnificencia František Mihina pripustil, že v tomto prípade ide o istý
rozpor so zákonom, ale dokument nemá mať právny charakter. Tento dokument je dôležitý
pre verejnú mienku.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhoch na úpravu textu. Z prítomných 22 členov
hlasovalo:
Za návrh: 14
Proti návrhu: 1
Zdržal sa: 7
Návrh bol prijatý.
Záver
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie prijalo na svojom 36. riadnom zasadnutí
„Etický kódex zamestnancov vysokých škôl“ s pripomienkami.
Prezident SRK informoval plénum SRK o opätovnej žiadosti ministra školstva SR o
vyjadrenie k návrhu na zmenu názvu Bratislavskej vysokej školy práva na Bratislavskú
vysokú školu. Informoval o liste primátora mesta Bratislava, ktorý vyjadril podporné
stanovisko k návrhu na zmenu. Prezident SRK vyjadril názor, že v tomto prípade ide
o precedens a veľmi závažný problém. Otvoril diskusiu k tejto problematike. Magnificencia
František Mihina vyjadril názor, že názov vysokej školy musí byť príznačnou identifikáciu
vysokej školy. Magnificencia Peter Blaho súhlasil, že v tomto prípade ide o etický a právny
problém. Magnificencia Ján Porvazník navrhol, aby sa plénum SRK nevyjadrovalo proti
tomuto návrhu, v opačnom prípade by to bolo chápané len ako byrokratický ťah. Prezident
SRK vyjadril zásadné stanovisko proti zmene názvu. Podľa Magnificencie Juraja Sinaya nie
je vznik novej fakulty dostatočný dôvod na zmenu názvu vysokej školy. Viceprezident SRK
Vojtech Kollár podotkol, že konečné stanovisko prijme až vláda SR, takže SRK je tlačené do
niečoho, čo v konečnom dôsledku rozhodne niekto iný. Prezident SRK dal hlasovať o Návrhu
na zmenu názvu Bratislavskej vysokej školy práva na Bratislavskú vysokú školu.
Z prítomných 22 členov hlasovalo:
Za návrh: 6
Proti návrhu: 14
Zdržal sa: 4
Návrh nebol prijatý.
Uznesenie č. 4
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie vyjadrilo nesúhlasné stanovisko k Návrhu
na zmenu názvu Bratislavskej vysokej školy práva na Bratislavskú vysokú školu a poverilo
sekretariát Slovenskej rektorskej konferencie , aby v tomto zmysle pripravil list pre ministra
školstva SR.
Vykoná: sekretariát SRK
Termín: obratom

•
•

Prezident SRK požiadal volebnú komisiu SRK v zložení:
Magnificencia Peter Blaho - predseda
Magnificencia Ján Hoffstädter - člen
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• Magnificencia Juraj Wagner - člen
o dokončenie volieb na členov dozornej rady SRK na funkčné obdobie od 29. 9. 2006 do 28.
9. 2008 zo 7. 4. 2006. 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 29. 9. 2006 do 28. 9. 2008 a informoval o spôsobe voľby. Predložil návrh
kandidátov na voľbu členov do dozornej rady SRK, ktorí boli nominovaní 7. 4. 2006 v Žiline:
• Magnificencia Karol Polák,
• Magnificencia Ján Tuček.
Uznesenie č. 5
Na základe výsledkov tajného hlasovania nebol za člena dozornej rady SRK v 2. kole
volieb zvolení žiaden z navrhnutých kandidátov. Predseda volebnej komisie prerušil voľby
z dôvodu časovej tiesne a určil ich pokračovanie na 37. riadne zasadnutie pléna SRK.
Ad 4)
Prezident otvoril rokovanie o „Projekte inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl
Slovenskej republiky“ a vyzval Magnificenciu Juraja Sinaya, aby sa ujal slova. Magnificencie
Juraj Sinay informoval plénum SRK o priebehu 2. kola evalvácie vysokých škôl, ktorého
súčasťou bol aj odborný seminár zo 7. 9. 2006. Úlohou seminára bolo informovať vysoké
školy ako prebiehajú návštevy zahraničných evalvátorov EUA a zároveň ako majú pripraviť
sebahodnotiace správy. Všetky sebahodnotiace správy budú následne zasielať na sekretariát
SRK.
Záver
Prezident SRK poveril Magnificenciu Juraja Sinaya, aby v rámci seminára „Reforma
vysokoškolského vzdelávania – 3 stupňový systém vzdelávania“, ktorý sa uskutoční 18. 10.
2006, vystúpil s príspevkom o „Projekte inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl
Slovenskej republiky“.
Ad )
Prezident SRK otvoril rokovanie k návrhu zmien a doplnkov zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách. Minister školstva SR požiadal plénum SRK, aby určili maximálne 10
prioritných oblastí. Prezident SRK preto vyzval, aby sa diskutovalo v tomto duchu. Podľa
Magnificencie Petra Blaha novela zákona nič nerieši, efektnejší by bol nový zákon.
Rozšírená právna komisia SRK si zatiaľ vytipovala 7 priorít a určila spravodajcov:
1. Autonómia vysokej školy. Spravodajca priority: Magnificencia Branislav Lichardus.
2. Diverzifikácia vysokých škôl (zriaďovanie, druhy vysokých škôl). Spravodajca priority:
Magnificencia František Gahér.
3. Riadenie vysokej školy (postavenie a vzťahy orgánov akademickej samosprávy na
úrovni vysokej školy a fakulty a ďalších orgánov). Spravodajca priority: Magnificencia
Vladimír Báleš.
4. Pracovno-právne vzťahy (vo vzťahu k ôsmej časti platného zákona o vysokých školách,
§ 74 a ďalšie). Spravodajca priority: Magnificencia Vladimír Babčák.
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5. Postavenie a pôsobnosť Akreditačnej komisie. Spravodajca priority: Magnificencia
Jozef Kuril.
6. Štúdium na vysokej škole. Spravodajca priority: Magnificencia Peter Blaho.
7. Financovanie vysokej školy; majetok a hospodárenie vysokej školy. Spravodajca
priority: Magnificencia Vojtech Kollár.
Podľa Magnificencie Petra Blaho je potrebné ukončiť etapu pripomienkovania
a návrhov. Magnificencia Juraj Wagner poukázal na veľmi závažný problém, ktorý pre školy
predstavujú štipendiá pre študentov. Prezident SRK navrhol doplniť k prioritám aj „Sociálne
zabezpečenie študentov“ a poveril Magnificenciu Juraja Wagnera, aby sa stal spravodajcom
k tejto problematike. Magnificencia Vladimír Babčák vyjadril presvedčenie, že pri toľkých
prioritách je potrebné zvážiť či bude lepšia novela zákona alebo nový zákon. SRK ma veľkú
šancu presadiť zmenu zákona o vysokých školách. Podľa Prezident SRK bude lepšie, ak sa to
bude riešiť len formou novely, plénum SRK bolo požiadané len o návrhy zmien. Prezident
SRK navrhol, aby sa 14. 11. 2006 uskutočnilo celodenné mimoriadne zasadnutie pléna SRK
len k návrhu zmien a úprav zákona o vysokých školách, zároveň poveril spravodajcov, aby
pripravili k jednotlivým prioritám stanoviská, ktoré budú následne predložené ministrovi
školstva SR
Záver
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie poveril Magnificenciu Juraja Wagnera,
aby ako spravodajca spracoval prioritu „Sociálne zabezpečenie študentov“.

Uznesenie č. 6
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie súhlasí s návrhom na konanie mimoriadne
zasadnutie pléna SRK dňa 14. 11. 2006, ktoré sa bude venovať len problematike návrhu
zmien a úprav zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo spravodajcov, aby pripravili
k jednotlivým prioritám stanoviská, ktoré budú následne predložené ministrovi školstva SR.
Vykonajú: spravodajcovia
Termín: 15. 10. 2006

Ad 6)
Prezident SRK otvoril rokovanie k bodu Rôzne a slovo odovzdal Magnificencii
Františkovi Mihinovi, aby informoval o pracovnom seminári Asociácie riaditeľov štátnych
gymnázií Slovenskej republiky (ďalej len ARŠG), na ktorom sa zúčastnil ako zástupca SRK.
Magnificencia František Mihina tlmočil žiadosť vedenia ARŠG na stretnutie s prezídiom
SRK. Zároveň informoval o súčasných problémoch ARŠG, konkrétne:
1. Štátna maturitná skúška – akceptácia výsledkov štúdia vysokými školami;
2. Informovanie zo strany vysokých škôl o jednotlivých študijných odboroch;
3. Neskoré zverejňovanie kritérií na prijatie.
Prezident SRK otvoril k danej problematike diskusiu. Podľa Magnificencie Juraja
Sinaya až čas ukáže, či sa štátna maturitná skúška osvedčí. Magnificencia Peter Blaho vyjadril
názor, že nie je možné prijať študentov bez prijímacích skúšok na všetky fakulty . A taktiež
treba zohľadniť aj rôzny záujem o štúdium na jednotlivých vysokých školách. Viceprezident
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Vojtech Kollár poukázal aj na skutočnosť, že študenti stredných škôl si môžu zaslať viacero
prihlášok na štúdium na vysoké školy a je ťažké predpokladať, na ktorú vysokú školu
nastúpia. Podľa Magnificencie Juraja Wagner je závažným problémom aj skutočnosť, že
súčasná štátna maturitná skúška nie je jednoznačne zadefinovaná (A, B, C). Tento problém sa
netýka len gymnázií, ale všetkých stredných škôl na Slovensku. Magnificencia Libor Vozár
súhlasí s názorom, aby sa kritéria na prijatie na vysoké školy zverejňovali skôr.
Záver
Prezídiu Slovenskej rektorskej konferencie zorganizuje stretnutie s vedením Asociácie
riaditeľov štátnych gymnázií SR k aktuálnym problémom.
Uznesenie č. 7
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie poveril Magnificenciu Františka Mihinu,
aby pripravil stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k predloženým problémom
Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR.
Vykoná: Magnificencia František Mihina
Termín: priebežne
Prezident SRK zaradil do bodu Rôzne novelu zákona o dani z príjmov, konkrétne
zrušenie možnosti venovania 2% z dani z príjmov právnických osôb. Toto obmedzenie sa do
veľkej miery dotkne aj vysokých škôl. Podnikateľské subjekty však prišli s návrhom
investovať časť dani z príjmov právnických osôb priamo do aplikovaného výskumu. Tejto
možnosti je priaznivo naklonené aj Ministerstvo hospodárstva SR. Podľa Viceprezidenta
Vojtecha Kollára by bolo lepšie investovať takéto prostriedky do výskumnej, vývojovej
a umeleckej činnosti. Prezident SRK informoval plénum SRK, že v pôvodnom návrhu nebol
uvedený aplikovaný výskum, ktorý bol dodatočne doplnený. Magnificencie Juraj Sinay
navrhol, aby boli prostriedky určené na vedu, výskum, vzdelávanie a umenie. Viceprezident
SRK Vojtech Kollár navrhol, aby to bolo špecifikované na vedu, vzdelávanie, výskum,
inovácie a umenie. Magnificencia Vladimír Babčák súhlasí s návrhom, ale vyjadril aj
presvedčenie, že by bolo možné podporiť stanovisko, aby bola vysokým školám udelená
výnimka z darovania 2% z dane z príjmov právnických osôb. Podľa Prezidenta SRK je
ministerstvo financií proti akýmkoľvek výnimkám. Magnificencia Juraj Wagner vyjadril
presvedčenie o potrebe zásadného stanoviska pléna SRK k tejto problematike.
Záver
Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie sa bude bližšie venovať problematike
Novely zákona o dani z príjmov na svojom ďalšom riadnom zasadnutí.
K bodu Rôzne sa prihlásil o slovo Magnificencia Ján Porvazník a vyjadril
presvedčenie, aby sa vysoké školy, okrem zaujímania stanoviska a pripomienkovania
v medzirezortných pripomienkových konaniach, aj aktívne zúčastňovali pri tvorbe dôležitých
dokumentov. Podľa prezidenta SRK sa vysoké školy aktívne zúčastňujú pri tvorbe dôležitých
dokumentov, tým že sú členmi rôznych pracovných skupín. Takže vplyv je dosť veľký. Nie je
však časovo možné informovať o všetkých aktivitách. Prezident SRK potvrdil, že súčasná
legislatívna operatíva zaberá množstvo času a z toho dôvodu unikajú niekedy informácie
o smerovaní výskumu a rozvoja vysokého školstva. Magnificencia Eduard Kostolanský
navrhol, aby sa určili programové priority SRK. Podľa viceprezidenta SRK Vojtecha Kollára
je dôležité určiť si smerovanie a prioritné oblasti. Je potrebné zamyslieť sa nad dlhodobým
strategickým zámerom SRK.
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Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť a pozval členov SRK na
mimoriadne zasadnutie pléna SRK, ktoré sa bude konať 14. 11. 2006. Prezident SRK sa
poďakoval Magnificencii Eduardovi Kostolanskému, hostiteľovi rokovania, za prípravu
a zabezpečenie rokovanie v Trnave.

Zapísala: Jana Petruchová

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
prezident
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