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Zápisnica 

z 37. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie, 

ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2006 v  Košiciach 

 

Prítomní: 

• doc. Ing. Sándor Albert, CSc. 
• prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 
• prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 
• 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 
• doc. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. 
• prof. Ing. Ján Kurty, PhD. 
• prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. 
• 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. 
• doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
 
Ospravedlnení: 

• doc. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
• prof. JUDr. Peter Blaho, CSc. 
• doc. Ing. Viera Cibáková, CSc. 
• doc. Ing. Alena Daňková, CSc. 
• prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. 
• plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 
• Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. 
• prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.  
• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
 
Hostia: 

• prof. Ing. František Schlosser, CSc. 
 
Program:  

1. Schválenie návrhu zápisnice z 36. riadneho zasadnutia pléna SRK (Trnava, 28. 9. 2006) 
a kontrola uznesení 

2. Informácie prezidenta a prezídia SRK 
3. Vnútorné záležitosti SRK 

• Voľba člena Dozornej rady SRK 
4. Návrh metodiky rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 

2007 
5. Rôzne 
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Rokovanie viedol: Magnificencia Vladimír Báleš, prezident Slovenskej rektorskej 
konferencie (ďalej len „SRK“). 

 
 Prezident SRK privítal prítomných členov pléna SRK. Medzi členmi SRK privítal aj 
Magnificenciu Beátu Kosovú, rektorku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prezident 
SRK predložil na schválenie upravený návrh programu, ktorý plénum SRK schválilo.  
 
Ad 1) 

 
Zápisnica z 36. riadneho zasadnutia pléna SRK, ktoré sa konalo 27. – 28. 9. 2006 

v Trnave bola schválená. Prezident SRK vykonal kontrolu prijatých uznesení.  
 
Ad 2) 

 

Prezident SRK informoval o liste zo Štátneho pedagogického ústavu s návrhom na 
spoluprácu pri uznávaní výsledkov súčasnej maturity. Zároveň informoval o spoločnom 
stretnutí s predstaviteľmi Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky, kde 
bol prijatý návrh na založenie pracovnej komisie, ktorá sa bude venovať tejto otázke. 
Prezident SRK navrhol za členov komisie za SRK Magnificencie Jána Tučeka, Františka 
Gahéra, Františka Mihinu, Libora Vozára, Branislava Lichardusa a  Beátu Kosovú.  

 

Uznesenie č. 1 

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie poveril pracovnú komisiu v zložení: 
Magnificencia Ján Tuček; Magnificencia František Gahér, Magnificencia František Mihina, 
Magnificencia Libor Vozár, Magnificencia Branislav Lichardus a Magnificencia Beáta 
Kosová, aby zorganizovali spoločné stretnutie s členmi pracovnej komisie Asociácie 
riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky a následne 31. 1. 2007 zorganizovali 
pracovný seminár, kde by prezentovali  závery .  
Vykonajú: Magnificencia František Gahér 

Termín: 31. 1. 2007 

 
Prezident SRK informoval o priebehu pripomienkových konaní a opätovne poukázal 

na problematiku vyjadrovania sa nedostatočného počtu rektorov k jednotlivým 
pripomienkovým konaniam. Magnificencia František Gahér navrhol, aby sa zverejňovali 
všetky pripomienky, ktoré vysoké školy zaslali. Magnificencia František Mihina problém vidí 
v chýbajúcej spätnej väzbe. Prezident SRK poznamenal, že všetky pripomienky zaslané 
v termíne sú odoslané na príslušné ministerstvá, ktoré ich následne zverejňujú na svojich 
webových stránkach. 

 
Prezident SRK informoval o pripravovanom stretnutí s prezidentom Slovenskej 

republiky, ktoré sa uskutoční 7. decembra 2006 o 13,00 hod. v priestoroch Vínnej reštaurácie 
Hotela Matyšák v Bratislave a zároveň všetkých na toto pracovné stretnutie pozval. 

 
Ad 3) 

 
Prezident SRK požiadal volebnú komisiu SRK v zložení:   

• Magnificencia Ján Hoffstädter - člen 
• Magnificencia Juraj Wagner - člen 
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o dokončenie volieb na členov dozornej rady SRK na funkčné obdobie od 1. 12. 2006 do 30. 
11. 2008 z 28. 9. 2006 počas prestávky a odovzdal vedenie hlasovania predsedovi volebnej 
komisie.  
 
Voľba členov dozornej rady SRK 

 Predseda volebnej komisie otvoril voľbu člena dozornej rady SRK na funkčné obdobie 
od 1. 12. 2006 do 30. 11. 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. 

 

Záver 

Na základe výsledkov tajného hlasovania bol za člena dozornej rady SRK na funkčné 

obdobie od 1. 12. 2006 do 30. 11. 2008 v 3. kole volieb zvolený  Magnificencia Ján Tuček.  

 
Ad 4) 

 

Prezident SRK informoval, že Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len 
„MŠ SR“) neplánuje v najbližšom období zásadné zmeny v metodike pre rozdelenie dotácie, 
ale čaká na pripravovanú novelu zákona o vysokých školách. Problém vidí v doplatení dotácie 
na  rok 2006, pretože MŠ SR čaká na doplnenie centrálneho registra študentov. Z dôvodu 
neskoro doručených  materiálov a pokynov, nestihli všetky vysoké školy zaslať korektné 
údaje. Podľa Magnificencie Juraja Wagnera je práca s databázou technicky veľmi náročná 
a nezmyslená. Magnificencia Juraj Sinay vyjadril názor, že prvoradým cieľom je, aby boli 
prostriedky z MŠ SR na rok 2006 vyplatené čo najskôr. Prezident SRK  navrhol, aby hlavnou 
prioritou bolo financovanie vysokých škôl na rok 2007. Magnificencia František Gahér 
vyjadril znepokojenie nad tým, že MŠ SR nepredložilo rektorom žiadny oficiálny materiál 
ohľadne financovania verejných vysokých v škôl na rok 2007. Prezident SRK navrhol 
požiadať ministerstvo o návrh metodiky.  
 
Uznesenie č. 2 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo prezidenta SRK požiadať 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky o predloženie Návrhu metodiky rozdelenia dotácie 

zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2007.  

Vykoná: prezident SRK 

Termín: obratom 

 
Záver 

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie požiada o prijatie u predsedu vlády 

Slovenskej republiky. 

Vykonajú: prezídium SRK 

Termín: obratom 

 
Ad 5) 

 
Prezident SRK predložil návrh na prioritné úpravy zákona č. 131/2002 o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijaté na 
zasadnutí SRK konanom 14. 11. 2006 v Nitre, ktorý vypracoval Magnificencia Libor Vozár 
a otvoril diskusiu. Prezident SRK navrhol nahradiť v bode  č. 2, ods. b) slovo „volí“ slovom 
„navrhuje“.  
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Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na zrušenie pôvodného znenia bodu č. 2, ods. b). 
Z prítomných 18 členov hlasovalo: 
Za návrh: 16 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 2 
Návrh bol prijatý. 

Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na úpravu bodu č. 2, ods. b): nahradiť slovo 
„volí“ slovom „navrhuje“. Z prítomných 18 členov hlasovalo: 
Za návrh: 16 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 2 
Návrh bol prijatý. 

Magnificencia Vladimír Babčák navrhol v bode č. 2, ods. a ) doplniť slovné spojenie 
„výročnú správu“ a v bode č. 2 doplniť odsek c) a presunúť tam spojenie „Správna rada  
určuje plat rektora“.  

Podľa Magnificencie Juraja Wagnera by bolo vhodné, aby v zákone o vysokých 
školách bol presne špecifikovaný počet zástupcov v akademickom  senáte, pretože je to orgán 
vysokej školy. Magnificencia František Gahér upozornil, že počet zástupcov v akademickom 
senáte vyplýva zo zákona, ale je možné si ho vyšpecifikovať v štatúte. Magnificencia 
František Mihina vyjadril názor, že hlavným problémom je rôzna veľkosť jednotlivých fakúlt. 
Magnificencia Juraj Wagner navrhol v bode č. 1 odsek e) doplniť spojenie „pričom každá 
fakulta bude zastúpená najmenej 1 učiteľom a 1 študentom“.  

Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na doplnenie bodu č. 1 ods. e) o text: „pričom 
každá fakulta bude zastúpená najmenej 1 učiteľom a 1 študentom“. Z prítomných 18 členov 
hlasovalo: 
Za návrh: 14 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 4 
Návrh bol prijatý. 

Prezident SRK vyjadril nesúhlas s návrhom Magnificencie Františka Gahéra k  
§ 92 ods. 4 a navrhol do textu doplniť slovné spojenie „pre ktorú sa rozhodne“, následne dal 
hlasovať o protinávrhu. Z prítomných 18 členov hlasovalo: 
Za návrh: 14 
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 4 
Návrh bol prijatý. 

Prezident SRK predložil ostatné body navrhovaného materiálu a neodzneli žiadne  
pripomienky.  

 
Záver 

Závery z 37. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie budú 

predložené Ministerstvu školstva Slovenskej republiky. 

 
Prezident SRK privítal na rokovaní pléna SRK vedúceho služobného úradu MŠ SR 

prof. Ing. Františka Schlossera, CSc..  Prezident SRK vyjadril znepokojenie nad tým, že SRK 
nebola prizvaná k tvorbe rozpočtu na rok 2007. Zároveň informoval o záveroch pléna 
Slovenskej rektorskej konferencie k 8 prioritám novely zákona o vysokých školách, ktoré 
budú predložené MŠ SR. 

Vedúci služobného úradu informoval o dofinancovaní verejných vysokých škôl v roku 
2006 a príprave rozpočtu na rok 2007. Dofinancovanie za rok 2006 je viazané na centrálny 
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register, ktorý ešte nie je kompletný a korektný. Dodal, že rozpočet na rok 2007 nebol prijatý 
a SRK, partnerovi MŠ SR, bude v najbližšej dobe  predložený na diskusiu. Magnificencia 
Juraj Sinay poznamenal, že v minulosti boli do výboru pre tvorbu rozpočtu pozývaní aj 
zástupcovia SRK a RVŠ. Podľa Magnificencie Františka Gahéra by mala vláda SR 
informovať ako bude plniť Lisabonskú stratégiu, MŠ SR by nemalo prezentovať názor, že sa 
chýbajúce percentá budú dopĺňať zo štrukturálnych fondov. Vedúci služobného úradu 
informoval o opatreniach týkajúcich sa chýbajúcich a nesprávnych údajov v centrálnom 
registri. MŠ SR považuje dodané údaje za nekorektné, preto vychádza z čísel za rok 
2005/2006. Z tohto dôvodu bude v rámci dofinancovania pre rok 2006 verejným vysokým 
školám rozdelených len 90 % financií, zvyšných 10% ostane zatiaľ MŠ SR a bude 
rozdelených až po doplnení databázy. Vedúci služobného úradu požiadal o zaslanie 
chýbajúcich  a verifikáciu všetkých nesprávnych údajov v centrálnom registri. Tiež 
informoval, že MŠ SR neplánuje zásadné zmeny v metodike pre rozdelenie dotácii z dôvodu 
pripravovanej novely zákona o vysokých školách. Podľa prezidenta SRK by sa mala metodika 
meniť len po diskusii s reprezentáciami vysokých škôl. Magnificencia Juraj Wagner vyjadril 
presvedčenie, že jednotlivé databázy by mali byť kompatibilné, aby sa dali preklápať údaje. 
Taktiež upozornil na nepresnú formuláciu požiadaviek a veľmi krátky čas na vykonanie úloh. 
Prezident SRK požiadal vedúceho služobného úradu, aby boli číselníky zasielané skôr. 
Magnificencia František Gahér navrhol, aby boli v metodike rozpisu dotácií presne určené 
kritéria na rozdelenie ostatných 10 % finančných prostriedkov určených na dofinancovanie 
v roku 2006. Podľa vedúceho služobného úradu kritéria určí minister. Magnificencia Juraj 
Wagner navrhol stretnutie kompetentných na vyhodnotenie problémov. Prezident SRK 
požiadal o informácie o pripravovanej metodike pre rozdelenie dotácií na rok 2007. Podľa 
vedúceho služobného úradu MŠ SR bude sa MŠ SR usilovať riešiť problematiku  nízkej 
atraktívnosti  technických odborov, ako aj verifikovania publikačnej činnosti.  
 

Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť a pozval členov SRK 
na stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 7. decembra 2006 
v Hoteli Matyšák v Bratislave. Prezident SRK sa poďakoval Magnificencii Rudolfovi 
Cabadajovi, hostiteľovi rokovania, za prípravu a zabezpečenie rokovanie v Košiciach. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Jana Petruchová                     prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 

                 prezident 
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