Zápisnica
z 38. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie,
ktoré sa konalo dňa 13. 2. 2007 v Nitre
Prítomní:
• doc. Ing. Sándor Albert, CSc.
• prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
• prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
• prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.
• prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
• doc. Ing. Viera Cibáková, CSc.
• doc. PaedDr. Mgr. art. Vojtech Didi
• doc. PhDr. František Gahér, CSc.
• prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.
• prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
• prof. Ing. Ján Kurty, PhD.
• prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD.
• Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
• prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
• prof. PhDr. František Mihina, CSc.
• doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
• prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
• prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
• Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
• prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
• prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
• prof. Ondrej Šulaj
• prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
• doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
• prof. Karol Weisslechner, akad. sochár
Ospravedlnení:
• doc. Ing. Alena Daňková, CSc.
• prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
• plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
Hostia:
• Ján Mikolaj
• prof. Ing. František Schlosser, CSc.
• prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
Program:
1. Schválenie návrhu zápisnice z 37. riadneho zasadnutia pléna SRK (Košice, 30. 11.
2006) a kontrola uznesení
2. Vnútorné záležitosti SRK
3. Zásady novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
4. 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 Mariána Mesároša, rektora Vysokej školy bezpečnostného manažmentu
v Košiciach, Magnificenciu Martina Mišúta, rektora Trnavskej univerzity v Trnave,
Magnificenciu Emila Pilipčinca, rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach,
Magnificenciu Rudolfa Siváka, rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, Magnificenciu
Karola Weisslechnera a odovzdal im menovacie dekréty. Prezident SRK predložil na
schválenie upravený návrh programu, ktorý plénum SRK schválilo.
Ad 1)
Návrh zápisnice z 37. riadneho zasadnutia pléna SRK, ktoré sa konalo 30. 11. 2006
v Košiciach bola schválená. Prezident SRK vykonal kontrolu prijatých uznesení.
Ad 2)
Prezident SRK podal návrh na voľbu overovateľov zápisnice a navrhol Magnificenciu
Jána Tučeka a Magnificenciu Branislava Lichardusa.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na voľbu overovateľov zápisnice v zložení:
Magnificencia Ján Tuček a Magnificencia Branislav Lichardus. Z prítomných 26 členov
hlasovalo:
Za návrh: 24
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 2
Návrh bol prijatý.
Prezident SRK ďalej navrhol menovať návrhovú komisiu v zložení Magnificencia
Juraj Sinay, Magnificencia Libor Vozár, Magnificencia Viera Cibáková.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na voľbu návrhovej komisie v zložení:
Magnificencia Juraj Sinay, Magnificencia Libor Vozár, Magnificencia Viera Cibáková.
Z prítomných 26 členov hlasovalo:
Za návrh: 25
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 1
Návrh bol prijatý.
Prezident SRK informoval o potrebe nominovať nových členov pracovných komisií
SRK a predložil návrhy prezídia SRK:
1. Pracovná komisia SRK pre ekonomické záležitosti:
- Magnificencia Rudolf Sivák;
- Magnificencia František Gahér;
- Magnificencia Juraj Wagner;
- Magnificencia Alena Daňková;
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na voľbu pracovnej komisie SRK pre
ekonomické záležitosti v zložení: Magnificencia Rudolf Sivák, Magnificencia František
Gahér, Magnificencia Juraj Wagner a Magnificencia Alena Daňková. Z prítomných 26 členov
hlasovalo:
Za návrh: 24
Proti návrhu: 0
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Zdržal sa: 2
Návrh bol prijatý.
2. Pracovná komisia SRK pre výskum:
- Magnificencia Juraj Sinay
- Magnificencia Ján Bujňák
- Magnificencia Ján Štencl
- Magnificencia Ondrej Šulaj
- Magnificencia Emil Pilipčinec
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na voľbu pracovnej komisie SRK pre výskum
v zložení: Magnificencia Juraj Sinay, Magnificencia Ján Bujňák, Magnificencia Ján Štencl,
Magnificencia Ondrej Šulaj a Magnificencia Emil Pilipčinec. Z prítomných 26 členov
hlasovalo:
Za návrh: 26
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
3. Pracovná komisia SRK pre vzdelávanie:
- Magnificencia Branislav Lichardus
- Magnificencia František Mihina
- Magnificencia Ján Tuček
- Magnificencia Beáta Kosová
- Magnificencia Libor Vozár
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na voľbu pracovnej komisie SRK pre
vzdelávanie v zložení: Magnificencia Branislav Lichardus, Magnificencia František Mihina,
Magnificencia Ján Tuček, Magnificencia Beáta Kosová a Magnificencia Libor Vozár.
Z prítomných 26 členov hlasovalo:
Za návrh: 26
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
4. Právna pracovná komisia SRK:
- Magnificencia Vladimír Babčák
- Magnificencia Jozef Kuril
- Magnificencia Viera Cibáková
Magnificencia Vladimír Babčák navrhol za ďalšieho člena Magnificenciu Františka
Gahéra.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na voľbu Právnej pracovnej komisie v zložení:
Magnificencia Vladimír Babčák, Magnificencia Jozef Kuril, Magnificencia Viera Cibáková a
Magnificencia František Gahér. Z prítomných 26 členov hlasovalo:
Za návrh: 26
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
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5. Pracovná komisia SRK pre šport:
- Magnificencia Juraj Sinay
- Magnificencia František Gahér
- Magnificencia Juraj Wagner
- Magnificencia Mikuláš Látečka
Magnificencia Juraj Wagner navrhol nahradiť v pracovnej komisii SRK pre šport
Magnificenciu Františka Gahéra Magnificenciou Liborom Vozárom. Magnificencia Ondrej
Šulaj navrhol doplniť Magnificenciu Karola Weisslechnera, ktorý s návrhom súhlasil.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na voľbu pracovnej komisie SRK pre šport
v zložení: Magnificencia Juraj Sinay, Magnificencia Libor Vozár, Magnificencia Juraj
Wagner, Magnificencia Mikuláš Látečka a Magnificencia Karol Weisslechner. Z prítomných
26 členov hlasovalo:
Za návrh: 26
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Prezident informoval o potrebe voľby nového viceprezidenta SRK a predniesol návrh
na voľbu Volebnej komisie, ktorá bude poverená prípravou volieb na 39. riadnom zasadnutí
pléna SRK v zložení: Magnificencia Vladimír Babčák, Magnificencia Karol Polák,
Magnificencia Ondrej Šulaj a dal hlasovať o tomto návrhu. Z prítomných 26 členov
hlasovalo:
Za návrh: 26
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Prezident SRK predložil na schválenie členský príspevok v EUA na rok 2007
v celkovej výške 2.469,- EUR, ktorý plénum SRK schválilo.
Uznesenie č. 1
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poveril schválilo úhradu členského
poplatku v Európskej asociácii univerzít na rok 2007 vo výške 2.469,- EUR .
Prezident SRK informoval o liste z Ministerstva vnútra SR, v ktorom sú uvedené
výhrady k zmene Stanov SRK a poveril Právnu pracovnú komisiu pripraviť návrh postupu pri
riešenia tejto problematiky do 39. riadneho zasadnutia pléna SRK.
Závery
Právna pracovná komisia Slovenskej rektorskej konferencie predloží na 39. riadnom
zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie návrh riešenia zmeny Stanov Slovenskej
rektorskej konferencie podľa požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Magnificencia František Gahér informoval plénum SRK o záveroch zo stretnutia
pracovnej komisie (viď prílohu zápisnice č. 1) v zložení: Magnificencia Ján Tuček,
Magnificencia František Gahér, Magnificencia František Mihina, Magnificencia Libor Vozár,
Magnificencia Branislav Lichardus a Magnificencia Beáta Kosová
s predstaviteľmi
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Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky. Zároveň predložil plénu SRK
návrh spoločného listu (viď prílohu zápisnice č. 1) pre Ministerstvo školstva SR.
Uznesenie č. 2
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie súhlasí s odporúčaniami pracovnej komisie
Slovenskej rektorskej konferencie a Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej
republiky (príloha zápisnice z 38. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej
konferencie) a poverilo prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie sa zaslať list s týmito
závermi na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.
Vykoná: prezident Slovenskej rektorskej konferencie
Termín: okamžite
Ad 3)
Prezident SRK otvoril rokovanie k návrhu zásad novely zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách. Zároveň informoval plénum SRK, že väčšina pripomienok pléna SRK
bola uznaná a vyzval rektorov, aby podporili návrhy SRK. Prezident SRK otvoril diskusiu.
Magnificencia František Gahér navrhol, aby sa v nadväznosti na novelu zákona o vysokých
školách rokovalo aj o novele Zákonníka práce. Podľa Magnificencie Vladimíra Babčáka
Zákonník práce platí pokiaľ zákon o vysokých školách neustanovuje inak. Magnificencia Ján
Tuček navrhol aby členstvo v akademickom senáte nebolo obmedzené na dve po sebe idúce
funkčné obdobia. Magnificencia Juraj Sinay označil za ďalší problém menovanie členov
vedeckej rady. Magnificencia Branislav Lichardus poukázal na problematiku štandardnej
dĺžky externého štúdia. Odporúčal namiesto predlžovania externého štúdia jeho
skvalitňovanie.
Podľa Magnificencie Vladimíra Babčáka je navrhované zrušenie rigoróznych skúšok
diskrimináciou niektorých študijných odborov. Prezident SRK vyjadril názor, že v prípade
zrušenia rigorózneho konania ide o zrušenie tzv. medzistupňa vysokoškolského vzdelávania.
Prezident SRK privítal na rokovaní pléna SRK ministra školstva SR, Jána Mikolaja,
vedúceho služobného úradu MŠ SR prof. Ing. Františka Schlossera, CSc. a predsedu Rady
vysokých škôl SR, prof. Ing. Viktora Smieška, PhD. a odovzdal slovo ministrovi.
Minister poďakoval za pozvanie na zasadnutie pléna SRK a informoval o dôvodoch
a zásadách novely zákona o vysokých školách. Hlavným účelom novely zákona je úsilie
skvalitniť vysokoškolské vzdelávanie a zrovnoprávniť podmienky pre verejné ako
aj súkromné vysoké školy. Pri tvorbe novely zákona o vysokých školách boli oslovené všetky
reprezentácie slovenských vysokých škôl, ktoré zaslali svoje pripomienky a postrehy. MŠ SR
chce, aby bol konečný návrh nekonfliktný, zvýšil súťaživosť medzi jednotlivými vysokými
školami a tým aj ich kvalitu. MŠ SR chce dosiahnuť, okrem dennej formy, spoplatnenie
všetkých ostatných foriem vysokoškolského štúdia a zároveň presadiť viaczdrojové
financovanie vysokých škôl, možnosť čerpať úvery a pôžičky na podnikateľskú činnosť
vysokej školy. Zatiaľ však nie je doriešená otázka podpory vedecko-technickej činnosti
vysokých škôl. Pri kritériách sa budú brať do úvahy medzinárodné štandardy (EÚ) s určitými
výnimkami, ale pravidlá budú veľmi prísne. MŠ SR navrhuje zmeniť pomer financovania
výskumu a vedecko-technickej činnosti, ktorý
bude podmienený počtom denných
doktorandov. Počet denných doktorandov sa bude určovať na základe vedecko-technickej
činnosti vysokých škôl. Financovanie vysokých škôl bude vychádzať z centrálneho registra
študentov. MŠ SR chce presadiť 1,5 pracovný úväzok vysokoškolského pedagóga. Ďalej
vyšpecifikovalo denné štúdium pre všetky vysoké školy, ako 18 hodín priameho kontaktu
študentov s vyučujúcim. MŠ SR bude vykonávať kontroly garantov študijných odborov, preto
minister vyzval rektorov o nahlásenie chýbajúcich garantov. Motivačné štipendiá budú
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výhradne v kompetencii vysokej školy, kde bude zohľadňovaný individuálny prístup, čo splní
motivačný prvok. Kategorizácia vysokých škôl bude rozoznávať len univerzitné a ostatné
vysoké školy. V navrhovanej novele sa posilňujú kompetencie Správnej rady vysokej školy.
Novela zákona o vysokých školách by mala previesť väčšiu zodpovednosť na vysoké školy.
Prezident SRK predložil základné pripomienky týkajúce sa akademickej obce:
1. Obmedzenie práce nadčas – plénum SRK navrhuje 57- 58 hodín,
2. Zrušenie rigoróznych skúšok,
3. Zrušenie obmedzenia opakovaného členstva v akademickom senáte,
4. Štandardná dĺžka externého štúdia.
Magnificencia František Gahér odporúčal pre rektorov a prorektorov 1,5 pracovný
úväzok aby mohli mať aj učiteľský pracovný pomer. Zároveň požiadal, aby malo plénum
SRK možnosť vidieť paragrafové znenie návrhu novely zákona o vysokých školách. Minister
informoval, že zrušením rigorózneho konania sa zjednoduší systém vzdelávania a zvýši
zodpovednosť vysokej školy za kvalitu vzdelania. Podľa Magnificencie Vladimíra Babčáka
môže ísť v takom prípade o diskrimináciu absolventov určitých študijných odborov.
Navrhol, aby sa v takom prípade končilo štúdium na príslušných študijných odboroch titulmi,
na ktoré mali absolventi nárok až po rigoróznych skúškach. Minister vyjadril nesúhlas
s opakovaním členstva v akademickom senáte viac ako dva krát.. Štandardná dĺžka externého
štúdia býva dlhšia, z dôvodu obsahového naplnenia.
Prezident SRK otvoril diskusiu. Magnificencia František Gahér privítal návrhy zásad novely
zákona o vysokých školách, ale opätovne požiadal o možnosť vidieť paragrafové znenie
zákona. Zároveň navrhol, aby sa možnosť čerpania úverov z banky nevzťahovala len na
podnikateľskú činnosť vysokých škôl. Magnificencia Sándor Albert požiadal o vysvetlenie
možnosti spoplatnenia externého štúdia. Minister informoval plénum SRK, že externé
štúdium môže byť spoplatnené len od 1. ročníka. Prezident SRK navrhol, aby boli súčasné
trendy, ako napr. e-learning obsiahnuté v zákone o vysokých školách. Magnificencia
Branislav Lichardus nepodporil návrh na obmedzovanie externého štúdia na VŠ, ale jeho
modernizáciu s využívaním informačných technológii, lebo je najvýznamnejšou súčasťou
celoživotného vzdelávania, ktoré je celosvetovým programom a hlási sa k nemu aj naša vláda.
Magnificencia Viera Cibáková sa zaujímala o možnosť dotovania súkromných
vysokých škôl prostredníctvom MŠ SR. Podľa Magnificencie Karola Poláka pomer denného
a externého štúdia (50:50) do značnej miery znevýhodní súkromné vysoké školy. Podľa
ministra, ak súkromné vysoké školy spoplatnia dennú aj externú formu štúdia, nemajú nárok
na dotáciu z MŠ SR. Pri spoplatnení štúdia sa bude postupovať podľa normatívu, ale z tohto
dôvodu treba definovať ekonomickú náročnosť a uplatniteľnosť absolventov. Pokiaľ budú
vytvorené rovnaké podmienky pre verejné a súkromné vysoké školy a súkromné vysoké školy
budú poskytovať službu štátu, môže vniknúť možnosť pre dofinancovanie súkromných
vysokých škôl prostredníctvom MŠ SR. Magnificencia Marián Mesároš sa zaujímal, či má
MŠ SR v pláne novelu § 91 ods. 2 zákona o vysokých školách a či v prípade, že súkromná
vysoká škola nespoplatní denné štúdium, má nárok na dotáciu z MŠ SR. Minister informoval,
že zriadenie súkromnej vysokej školy sa rozumie v súčasnosti ako podnikateľská činnosť
a nie služba štátu. Magnificencia Beáta Kosová požiadala o spresnenie zásady pomeru počtu
denných a externých študentov 50:50 z dôvodu rozdielnosti jednotlivých študijných
programov. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že by v tomto prípade bolo vhodné určovať tento
pomer zo všetkých študentov. Minister prisľúbil, že zváži túto možnosť. Magnificencia Libor
Vozár vyjadril znepokojenie nad vznikom nových vysokých škôl na základe štátneho súhlasu
vlády. Podľa Magnificencie Vladimíra Babčáka by mali byť školy, ktoré vznikli zo zákona
zrušené taktiež zákonom. Minister informoval, že pri vzniku a zániku vysokých škôl by mali
platiť rovnaké pravidlá. V prípade schválenia VŠ zákonom, by bol tento proces v parlamente
zdĺhavý s politickým podtextom. Zatiaľ čo vláda SR má čistú priamu odbornosť. MŠ SR
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necháva zatiaľ túto otázku otvorenú. Prezident SRK vyjadril spokojnosť s návrhom zásad
novely zákona o vysokých školách.
Uznesenie č. 3
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie podporilo predložený návrh zásad novely
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
Minister informoval o príprave návrhu Koncepcie profesijného rozvoja učiteľov
v kariérnom systéme, ktorý bude predložený na rokovanie vlády SR o koncepcii
celoživotného vzdelávania. Zároveň vyzval členov pléna SRK, aby prehodnotili systém
investícií (stavieb) nad 100 mil. Sk. Takéto investície musia byť riešené prostredníctvom
žiadostí predložených vláde SR. Ďalšou možnosťou je financovanie prostredníctvom
eurofondov na infraštruktúru (200 mil. eur). Minister navrhol prehodnotiť rozvojové projekty.
MŠ SR chce za pomoci vysokých škôl vytvoriť jednotný informačný systém, ktorý by bol
centrálne riadený. Normatívy a registre musia byť centrálne. MŠ SR chce dostať do svojej
správy SANET a SOFIU.
Prezident SRK otvoril diskusiu. Podľa Prezidenta SRK sú bratislavské vysoké školy
znevýhodnené pri čerpaní finančných prostriedkov z eurofondov. Magnificencia Sandor
Albert požiadal o informácie k financovaniu celoživotného vzdelávania. Podľa ministra ide
v tomto prípade o kariérny rast, ktorý bude vychádzať z kreditového systému a normatív
bude zaplatený. MŠ SR bude financovať toto vzdelávanie, ale bude existovať možnosť
individuálneho financovania. Vedúci služobného úradu informoval o aktuálnom stave
centrálnej databázy študentov. Rozpočet vychádzal z údajov k 31. 10. 2006. Údaje v databáze
treba čo najskôr verifikovať. Zvyšné prostriedky budú prerozdelené až na základe korektných
údajov. Magnificencia František Gahér vyjadril nesúhlas s tým, aby sa študent rozhodoval, na
ktorej vysokej škole bude platiť.
Vedúci služobného úradu požiadal o zaslanie verifikovaných údajov do centrálnej
databázy študentov najneskôr do konca februára 2007. MŠ SR chce zaviesť systém
financovania na študenta a bude vychádzať z centrálneho registra, preto sa musí študent
samostatne rozhodnúť, kde chce platiť. Predseda RVŠ SR vyjadril podporu robiť rozhodnutia
v prospech slovenských vysokých škôl. Magnificencia Libor Vozár privítal tlak z MŠ SR na
riešenie problému paralélnych štúdií, čo ale musí byť ošetrené zákonom. Minister prisľúbil
takéto riešenie. Minister požiadal rektorov o zaslanie údajov o garantoch najneskôr do 15. 2
2007. Magnificencia Ján Tuček požiadal o možnosť korigovať údaje v registri študentov
a údaje o zahraničných výskumných projektoch pre potreby rozpisu dotácie na rok 2007 za
Technickú univerzitu vo Zvolene, ktoré veľmi negatívne ovplyvnili výšku dotácie pre
univerzitu. Vedúci služobného úradu informoval, že na účely riešenia disproporcií v rozpise
dotácie aj pre iné univerzity je viazané 1 % rozpočtu bežných výdavkov. Korekcie bude
možné vykonať v nadväznosti na verifikáciu údajov registra študentov k termínu 26. 2. 2007.
Magnificencia Juraj Sinay prečítal návrhy uznesení pléna SRK, ktoré vyplynuli z rokovania
počas 38. riadneho zasadnutia pléna SRK.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu znenia uznesení č. 4 a č. 5. Z prítomných 26
členov hlasovalo:
Za návrh: 25
Proti návrhu: 0
Zdržal sa: 1
Návrh bol prijatý.
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Uznesenie č. 4
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie zobralo na vedomie podrobnú informáciu
Magnificencie Františka Gahéra o rokovaní medzi zástupcami Slovenskej rektorskej
konferencie a Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky, ktoré sa
uskutočnilo 8. februára 2007 v Bratislave a súhlasí so závermi rokovania, predloženými na
38. zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie ako aj s obsahom spoločného listu
Slovenskej rektorskej konferencie a Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej
republiky ministrovi školstva Slovenskej republiky podľa prílohy č. 1.
Uznesenie č. 5
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie konštatuje, že v rámci diskusie po
prerokovaní návrhu zásad novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
boli prejednané pripomienky a návrhy členov pléna Slovenskej rektorskej konferencie
k predloženému zneniu.
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie zároveň požiadalo Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky o predloženie paragrafového znenia novely zákona o vysokých školách
pred jeho predložením na pripomienkové konanie.
Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť a pozval členov SRK ako
aj predstaviteľov MŠ SR na 39. riadne zasadnutie pléna SRK, ktoré sa uskutoční 11. 4. 2007
v Liptovskom Mikuláši. Prezident SRK sa poďakoval Magnificencii Mikulášovi Látečkovi,
hostiteľovi rokovania, za prípravu a zabezpečenie rokovanie v Nitre.

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
prezident

Zapísala: Jana Petruchová
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Príloha č. 1

Závery rokovania, predložené na 38. zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie, vo
veci spoločného listu Slovenskej rektorskej konferencie a Asociácie riaditeľov štátnych
gymnázií Slovenskej republiky ministrovi školstva Slovenskej republiky
Na základe spoločného stretnutia predstaviteľov Asociácie riaditeľov štátnych
gymnázií Slovenskej republiky (ďalej len ARŠG SR) a pracovnej komisie Slovenskej
rektorskej konferencie (ďalej len SRK), ktoré sa uskutočnilo 8. februára 2007 na Univerzite
Komenského v Bratislave, boli prijaté nasledujúce závery:
1. SRK a ARŠG SR vyzývajú Ministerstvo školstva SR, aby legislatívne zabezpečilo
takú formuláciu výsledkov maturít, na základe ktorej by mohla byť jednoznačne stanovená
ich ekvivalencia s výsledkami maturít v krajinách Európskej únie.
2. SRK vyzýva MŠ SR, aby sa mohla podieľať na obsahovej tvorbe návrhu zákona
o výchove a vzdelávaní. ARŠG SR tento zámer víta a podporuje.
3. ARŠG SR a SRK navrhujú, aby inštitucionálnymi garantmi kvality stredoškolského
vzdelávania boli vysoké školy, a to prostredníctvom nimi určených odborných garantov
z radov učiteľov vysokých škôl a zmiešaných odborových komisií.
4. ARŠG SR a SRK navrhujú, aby inštitucionálnymi garantmi kariérneho rastu a
ďalšieho vzdelávania stredoškolských učiteľov boli vysoké školy.
5. SRK a ARŠG SR sa zhodujú na tom, že na skvalitnenie výsledkov vzdelávania na
stredných školách je potrebné najmä:
• V spolupráci
stredoškolských
a vysokoškolských
učiteľov
systematicky prehodnotiť súčasné osnovy a štruktúru učiva;
• V nových osnovách umožniť odlíšenie všeobecných požiadaviek
schopností a vedomostí žiakov z predmetov, z ktorých nebudú
maturovať od požiadaviek na maturitný predmet;
• Osnovy orientovať predovšetkým na rozvoj tvorivých schopností – na
rozvoj kritického, analytického a syntetického myslenia, logického
usudzovania, rozvoj komunikačných kompetencií.
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