Zápisnica
z 39. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie,
ktoré sa konalo dňa 11. 4. 2007 v Liptovskom Mikuláši
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. Ing. Alena Daňková, CSc.
• doc. PaedDr. Mgr. art. Vojtech Didi
• doc. PhDr. František Gahér, CSc.
• prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.
• prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
• plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
• prof. Ing. Ján Kurty, PhD.
• prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD.
• Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
• prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
• Dr.h.c. prof. PhDr. František Mihina, CSc.
• doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
• prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
• Dr.h.c. 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.
• Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
Ospravedlnení:
• prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
• prof. Karol Weisslechner, akad. sochár
Hostia:
• prof. Ing. František Schlosser, CSc.
• doc. RNDr. Martin Putala, CSc.
Program:
1. Schválenie návrhu zápisnice z 38. riadneho zasadnutia pléna SRK (Nitra, 13. 2. 2007)
a kontrola uznesení
2. Vnútorné záležitosti SRK
• Stanovy SRK
• Voľba viceprezidenta SRK
• Členský príspevok SRK na rok 2007
• Členský príspevok v Hospodárskom a sociálnom výbore SR
• Informácia o Site visit EUA (máj 2007)

3. Stav v legislatívnom pokračovaní novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
4. Rôzne
• Návrh na zriadenie Slovak Gold Certificate Honoris Causa
• Iné
Rokovanie viedol: Magnificencia Vladimír Báleš, prezident Slovenskej rektorskej konferencie
(ďalej len „SRK“).
Prezident SRK privítal prítomných členov pléna SRK. Na úvod rokovania navrhol ako
zapisovateľku zápisnice z rokovania Mgr. Máriu Čikešovú a za overovateľov Magnificencie
Alenu Daňkovú a Mikuláša Látečku. Z 25 prítomných členov hlasovalo:
Za návrh: 25 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Prezident SRK ďalej navrhol za členov návrhovej komisie pre 39. riadne zasadnutie pléna
SRK Magnificencie Jána Bujňáka, Branislava Lichardusa a Rudolfa Siváka. Z 25 prítomných
členov hlasovalo:
Za návrh: 23 členov
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Návrh bol schválený.
Prezident SRK predložil na schválenie návrh programu. Magnificencia František Gahér
predložil protinávrh, aby bol z návrhu programu vypustený bod 4 rôzne. Ako dôvod uviedol
potrebu sústrediť sa výhradne na novelu vysokoškolského zákona, ktorá bude určovať chod
vysokých škôl v nasledujúcich rokoch. Prezident SRK dal hlasovať o protinávrhu na vypustenie
bodu 4 rôzne z návrhu programu 39. riadneho zasadnutia pléna SRK. Z 25 prítomných členov
hlasovalo:
Za protinávrh: 4 členovia
Zdržali sa: 8
Proti: 13
Protinávrh nebol schválený. Prezident SRK konštatoval, že plénum SRK bude rokovať podľa
návrhu programu predloženého prezídiom.
Ad 1)
Návrh zápisnice z 38. riadneho zasadnutia pléna SRK, ktoré sa konalo 13. 2. 2007 v Nitre
bol schválený. Prezident SRK vykonal kontrolu prijatých uznesení a konštatoval ich splnenie,
okrem záveru týkajúceho sa zmeny stanov SRK, ktorý bude prerokovaný v bode 2.
Magnificencia František Gahér namietal voči konštatovaniu, že uznesenie č. 5 bolo
splnené. Prezident SRK vyjadril nesúhlas, v legislatívnej rade vlády SR prešla novela
vysokoškolského zákona, pričom počas 39. riadneho zasadnutia pléna SRK budú členovia
informovaní o paragrafovom znení. Magnificencia František Gahér zdôraznil, že plénum SRK
neprijalo žiadne stanovisko k paragrafovému zneniu návrhu a SRK nesplnila zákonom stanovenú
povinnosť vyjadrovať sa k návrhu zákona. Magnificencia Juraj Sinay konštatoval, že schválením
návrhu v legislatívnej rade vlády SR sa uzatvára proces, kedy nie je možné vstupovať do znenia
návrhu. Úpravy budú ďalej možné len počas rokovania o návrhu v Národnej rade SR
prostredníctvom poslancov. Spôsob, akým prezídium predložilo všetky pripomienky členov SRK
v rámci pripomienkového konania, označil za demokratický. Magnificencia František Gahér
vyjadril nesúhlas, keďže sumár stanovísk členov SRK nepovažuje za stanovisko SRK. Prezident
SRK opätovne namietal, že plénum SRK sa vyjadrilo k zásadám návrhu zákona na 38. riadnom
zasadnutí pléna SRK v Nitre. Dodal, že pripomienky predložené Magnificenciou Františkom
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Gahérom, boli proti zásadám, ktoré už boli na SRK schválené. Ak by sa ôsmi členovia SRK
dohodli a požiadali o zvolanie zasadnutia pléna, prezident SRK by tak musel urobiť podľa stanov
SRK. Takú požiadavku však nedostal. Magnificencia František Gahér opätovne namietal, aby sa
plénum SRK venovalo bodu 4, ale sústredilo sa na bod 3, pretože paragrafové znenie návrhu
zákona sa nestotožňuje s návrhom predloženým v pripomienkovom konaní. Magnificencia Juraj
Wagner navrhol, aby Magnificencia František Gahér sformuloval návrh na doplnenie programu.
Magnificencia Vladimír Babčák konštatoval, že pravda je niekde v strede. Plénum SRK
neodhlasovalo paragrafové znenie návrhu. Zároveň však platí vyjadrenie Magnificencie Juraja
Sinaya. Ďalej konštatoval, že návrh zákona nerieši otázku právomoci rektora voči profesorom,
hoci minister akceptoval tento návrh. Magnificencia František Mihina upozornil, že v programe
39. riadneho zasadnutia pléna SRK sa v bode 3 bude rokovať o stave v legislatívnom pokračovaní
novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a členovia SRK získajú paragrafové znenie
návrhu. Súhlasí s tým, aby plénum SRK posúdilo návrh paragrafového znenia a nielen ho vzalo na
vedomie. Viceprezident SRK Ján Bujňák upozornil, že prezident SRK nemal k čomu zvolať
mimoriadne zasadnutie pléna SRK, keďže len 10. 4. 2007 bolo prijaté paragrafové znenie návrhu.
Magnificencia František Gahér navrhol, aby sa konštatovalo nesplnenie uznesenia č. 5. a navrhol
prijať nové uznesenie so stanoviskom SRK. Prezident SRK Vladimír Báleš nesúhlasil s návrhom.
Plénum SRK sa vyjadrilo k zásadám návrhu zákona a preto považuje uznesenie za splnené.
Ad 2)
Prezident SRK otvoril bod 2 a otázku zmeny stanov SRK, ktorých registráciu zamietol
príslušný odbor Ministerstva vnútra SRK. Konštatoval, že právna komisia sa nestretla, ale svoje
názory k návrhu prezídia SRK na riešenie stavu poslali Magnificencie Jozef Kuril, Vladimír
Babčák a Viera Cibáková. Prezident SRK požiadal menovaných, aby plénu SRK prezentovali
svoje názory. Magnificencia Jozef Kuril konštatoval, že v návrhu zmeny stanov treba ešte
spresniť sídlo a členstvo upraviť na dobrovoľné. Zdôraznil potrebu zotrvať na registrácii po
doplnení návrhu. Magnificencia Vladimír Babčák súhlasil s návrhom prezídia SRK. Návrh doplnil
o konštatovanie, že zákon o vysokých školách deklaruje existenciu SRK a dal do súladu platný
stav. Magnificencia Viera Cibáková tiež vyjadrila súhlas s návrhom prezídia, avšak požaduje
diskusiu o právnom postavení SRK. Prezident SRK požiadal členov právnej komisie, aby sa stretli
čo najskôr a prijali spoločné stanovisko. Magnificencia František Gahér považuje skutočnosť, že
sa právna komisia nestretla za chybu organizácie zo strany sekretariátu SRK. Ďalej konštatoval,
že stanovisko ministerstva vnútra o neprávnom stave SRK korešponduje s jeho návrhom, ktorý
predložil pred rokom a pol. SRK chápe ako inštitúciu zo zákona o vysokých školách a nie
združenie, ktoré môže zaniknúť na základe hlasovania členov. Magnificencia Vladimír Babčák na
záver diskusie konštatoval, že právna komisia má vyriešiť formálno-právnu stránku, ktorá sa však
mohla riešiť aj v rámci pripravovanej novely zákona.
Prezident SRK požiadal členov všetkých komisií SRK, ktoré boli schválené na 38.
riadnom zasadnutí pléna SRK, aby si zvolili predsedov.
Záver
Členovia pracovných komisií Slovenskej rektorskej konferencie si zvolili svojich predsedov
a to nasledovne:
• Pracovná komisia Slovenskej rektorskej konferencie pre ekonomické záležitosti - predsedom
sa stal Magnificencia Rudolf Sivák
• Pracovná komisia Slovenskej rektorskej konferencie pre výskum - predsedom sa stal
Magnificencia Ján Bujňák
• Pracovná komisia Slovenskej rektorskej konferencie pre vzdelávanie - predsedom sa stal
Magnificencia Libor Vozár
• Právna komisia Slovenskej rektorskej konferencie – predsedom sa stal Magnificencia
Vladimír Babčák
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• Pracovná komisia Slovenskej rektorskej konferencie pre šport - predsedom sa stal
Magnificencia Mikuláš Látečka
Prezident SRK predložil návrh prezídia na členský poplatok v SRK na rok 2007 vo výške
10 000,- Sk a otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil. Prezident konštatoval prijatie návrhu.
Uznesenie č. 1
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo výšku členského poplatku na rok 2007
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 2007 vo výške 10 000,- Sk.
Vykonajú: členovia SRK
Termín: dodatočne určí prezídium SRK
Prezident SRK predložil návrh prezídia na uhradenie členského poplatku v Hospodárskom
a sociálnom výbore SR na rok 2007 vo výške 10 000,- Sk a otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto
neprihlásil. Prezident konštatoval prijatie návrhu.
Uznesenie č. 2
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie berie na vedomie výšku členského poplatku
v Hospodárskom a sociálnom výbore SR na rok 2007 vo výške 10 000,- Sk a súhlasí s úhradou.
Vykoná: sekretariát SRK
Termín: obratom
Prezident SRK otvoril voľbu viceprezidenta SRK a požiadal členov volebnej komisie
Magnificencie Vladimíra Babčáka, Ondreja Šulaja a Karola Poláka, aby si zvolili predsedu.
Magnificencia Juraj Sinay navrhol, aby sa tento bod posunul z organizačných
a manažérskych dôvodov do agendy 40. riadneho zasadnutia pléna SRK, kedy sa budú konať
voľby prezidenta. Prezident SRK dal hlasovať o protinávrhu, aby sa voľby viceprezidenta SRK
presunuli na rokovanie 40. riadneho zasadnutia pléna SRK. Z 26 prítomných členov hlasovalo:
Za návrh: 18 členov
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Protinávrh bol schválený. Prezident SRK konštatoval, že voľba viceprezidenta SRK sa presúva do
agendy najbližšieho riadneho zasadnutia pléna SRK.
Generálna sekretárka SRK informovala o príprave site visit hodnotiteľov EUA na
Slovensku v máji 2007 a vyzvala rektorov, ktorí sa ešte nerozhodli, aby sa zúčastnili na rozhovore
s hodnotiteľmi a tiež delegovali svojich prorektorov zodpovedných za výskumnú činnosť.
Ad 3)
Prezident SRK privítal na zasadnutí vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva SR
(ďalej „MŠ SR“) prof. Františka Schlossera a podpredsedu Rady vysokých škôl SR (ďalej „RVŠ
SR“) doc. Martina Putalu. Vedúci služobného úradu MŠ SR informoval o stave schvaľovania
návrhu novely zákona. Ministerstvo zapracovalo všetky pripomienky, až na jeden problém. Návrh
totiž musel prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním a bol upravený podľa požiadaviek
legislatívy. Návrh je kompatibilný s požiadavkami európskych noriem. Následne informoval
o konkrétnych bodoch návrhu predloženého legislatívnej rade vlády SR. Predložený návrh teda
neobsahoval zmeny po rokovaní legislatívnej rady.
Ministerstvo školstva navrhuje upraviť delenie vysokých škôl v bode 8 (§ 2 ods. 13 až 16),
čo bude vyžadovať spoluprácu s Akreditačnou komisiou. Upravuje činnosť senátu a správnej
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rady. K tomuto návrhu predložila výhrady RVŠ SR, čo ministerstvo berie na vedomie. Návrh
uvoľnil podnikanie vysokej školy, ale ráta s určitým percentuálnym viazaním. Návrh nezabudol
na špecializované výskumné pracoviská, teda centrum excelentného výskumu, inkubátor,
technologické centrum alebo umelecké centrum. Tieto návrhy majú posilniť prenos poznatkov
z akadémie do praxe. Návrh sa zaoberá aj súkromnými a zahraničnými vysokými školami. Pokiaľ
ide o financovanie výskumu, to nebude plne kryté a vysoká škola bude musieť hľadať ďalšie
zdroje. Návrh MŠ SR upravuje registre študentov vysokých škôl a centrálny register študentov na
MŠ SR. Problémy sú s registrom zamestnancov, ministerstvo rokuje s Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, aby sa register na budúci rok napojil na úrady práce. V prípade
doktorandov návrh ráta s odvádzaním odvodov. Na záver vedúci služobného úradu dodal, že
ministerstvo zahrnulo do návrhu všetky pripomienky.
V diskusii Magnificencia Ján Štencl označil návrh za revolučnú zmenu a zaujímal sa
o prípad, či bude univerzite odobraté toto označenie, ak nesplní podmienky na zaradenie medzi
univerzity. Vedúci služobného úradu potvrdil takúto zmenu. Magnificencia Vladimír Babčák
namietal, že v návrhu nie je požiadavka rektorov, aby do ich právomoci patrili pracovno-právne
vzťahy profesorov a docentov a pýtal sa na dôvody. Bod 57 hovorí, že členovia správnej rady
majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora, čo je zavádzajúce. Zdá sa, že
len členovia správnej rady majú túto právomoc, ale akademická obec by nemala byť vylúčená.
Ďalej navrhol, aby písomný oznam o plate rektora neoznamoval rektorovi kvestor, ale predseda
správnej rady. Prof. František Schlosser namietal, že kvestor je rektorov úradník a ide o úradnícky
výkon, ale nevie ako o tom rozhodla legislatívna rada.
Magnificencia Branislav Lichardus sa zaujímal o znenie bodu 8 § 2 ods. 15. V prípade, že
návrh neobsahuje slovo „najmä“, sa zaujímal, či ministerstvo nepredpokladá vývoj odborných
vysokých škôl. Aj dnes sú súkromné vysoké školy, ktoré majú 2. a 3. stupeň štúdia a musia
upraviť počet externistov. Prof. František Schlosser potvrdil, že ministerstvo ustúpilo tlaku
súkromných vysokých škôl. Na súkromných vysokých školách študuje asi 8 000 študentov, na
verejných vysokých školách 192 000, preto nie je možné prispôsobiť zákon každej škole. Návrh
tiež do legislatívy aplikuje zahraničné vysoké školy, ktoré majú sídlo v členskom štáte
Európskeho hospodárskeho spoločenstva.
Magnificencia Juraj Wagner sa vrátil ku kompetencii rektorov a pracovno-právnym
vzťahom a žiadal, aby návrh riešil túto oblasť. Magnificencia Sándor Albert sa zaujímal, kedy
začne platiť nariadenie týkajúce sa počtu externistov. Vedúci služobného úradu uviedol, že zákon
bude platiť od r. 2007/2008. Magnificencia Viera Cibáková sa pýtala, do koľkých typov budú
začlenené vysoké školy. Prof. František Schlosser uviedol, že ide o vysoké školy, univerzitné
vysoké školy a odborné vysoké školy.
Magnificencia Libor Vozár upozornil na bod 27 § 16, ktorý v rámci úverov a pôžičiek z
bánk, zužuje priestor len na krátkodobé úvery. Premiér SR Robert Fico počas návštevy na
Univerzite Konštantína Filozofia v Nitre vyjadril podporu dlhodobým pôžičkám so štátnou
zárukou na investičné náklady. Prof. František Schlosser odpovedal, že ministerstvo chcelo
voľnejšie podmienky pre vysoké školy, ale v rozporovom konaní Ministerstvo financií SR proti
tomu namietalo a žiadalo rovnaký režim, ako majú samosprávne kraje.
Magnificencia Jozef Kuril namietal voči retroaktivite návrhu pri pomere denných
a externých študentov. Vedúci služobného úradu odpovedal, že vysoká škola má čas upraviť
pomer študentov do r. 2008/2009.
Magnificencia Karol Polák uvítal zriadenie odborných vysokých škôl a ako východisko
odporučil nemecký model „Gesamte Hochschulen“.
Magnificencia František Gahér informoval, že Univerzita Komenského v Bratislave
nesúhlasí s presunom kompetencií z akademického senátu na správnu radu. Zdôraznil
nespokojnosť, že návrh nerieši úrazové poistenia študentov, ktoré by mal kryť štát. Univerzita tiež
navrhla, aby všetci študenti 3. stupňa vysokoškolského štúdia študujúci v dennej forme bez
ohľadu na vek boli do skončenia štúdia povinne nemocensky, dôchodkovo a úrazovo poistení,
pričom platiteľom poistného má byť štát.
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Podpredseda Rady vysokých škôl SR predstavil stanovisko RVŠ SR, ktorá nesúhlasí
s odobratím kľúčových právomocí senátu a zdôvodňuje to rizikom korupcie. Viceprezident SRK
Ján Bujňák informoval o záveroch hodnotiacej komisie Európskej asociácie univerzít, ktorá
v súčasnosti hodnotí 24 slovenských vysokých škôl a ktorá namietala v hodnotiacej správe
Žilinskej univerzity v Žiline proti tomu, že napr. rektor nie je predsedom akademického senátu.
Vedúci služobného úradu v súvislosti s postavením doktorandov informoval, že návrh ho
rieši v bode 103. Magnificencia František Gahér namietal, že sa stratili odvody za doktorandov,
úrazové poistenie za všetkých študentov, ktoré boli v pôvodnom návrhu. V prípade, že si
doktorand bude platiť odvody sám, je ohrozená konkurencieschopnosť vysokých škôl a celej
ekonomiky. Prof. František Schlosser oponoval, že ministerstvo má záujem podporiť doktorandov
cez centrá excelentnosti. Body 103 až 106 návrhu upravujú postavenie doktoranda ako študenta
Magnificencia Libor Vozár sa zaujímal, či sa bod 203 § 113a vzťahuje na študentov, ktorí
budú prijatí, ale aj študentov, ktorí študujú dlhšie, ako je štandardná dĺžka. Vedúci služobného
úradu informoval, že návrh posúva dobu účinnosti o dva roky a do tej doby bude platiť starý
zákon. Magnificencia František Gahér oponoval, že pôvodné znenie zákona neumožňuje vysokým
školám vyberať školné, pretože je zmätočné. Treba upraviť inú dobu účinnosti a prijať
ustanovenie určujúce jedno štúdium na jednom stupni a ostatné štúdium si bude hradiť študent
sám. Takýto návrh prisľúbil zapracovať do návrhu minister školstva. Magnificencia Libor Vozár
upozornil na technickú chybu v návrhu, kde sa v § 92 prepisujú ustanovenia a v prechodných
ustanoveniach sa posúva termín. Prof. František Schlosser potvrdil problém v študijnom odbore,
programe. Magnificencia František Gahér pokračoval s pripomienkou, že treba odlíšiť účinnosť,
formulácia je dobrá, teda platí pre študentov, ktorí už študujú.
Magnificencia Branislav Lichardus upriamil pozornosť prítomných na český zákon, ktorý
umožňuje súkromnej vysokej škole upraviť vzťah medzi akademickým senátom a správnou radou
a požiadal, aby úprava vzťahu bola v právomoci školy. Vedúci služobného úradu zdôraznil, že
návrh zákona musí byť organický a nie je vhodné kopírovať zahraničné zákony.
Viceprezident SRK Magnificencia Ján Bujňák predložil návrh uznesenia. Magnificencia
František Gahér žiadal prijať stanovisko pléna SRK k postaveniu doktorandov tak, aby boli pre
účely odvodov považovaní za zamestnancov vysokej školy a aby nemocenské a úrazové poistenie
platil štát. Teda doktorandi nebudú mať štipendium ale plat. Magnificencia Juraj Sinay pozitívne
ocenil úsilie o zlepšenie postavenia doktorandov. Zároveň však zdôraznil, že Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny SR zamietlo takýto postup, pretože v zmysle bolonskej reformy sú
doktorandi považovaní za študentov. Magnificencia František Gahér preto navrhol zvýšenie
štipendií pre doktorandov do sumy 20 000,- Sk tak, aby si odvody mohol platiť doktorand sám.
Magnificencia Ján Tuček súhlasil, aby plénum SRK prijalo stanovisko k tejto problematike. Buď
budú doktorandi považovaní za študentov, ale budú mať vyššie štipendiá, alebo budú
nesystémovo „pološtudentmi“, či „polozamestnancami“. Prezident SRK Magnificencia Vladimír
Báleš podporil názor, aby doktorandi boli študentmi, ale mali vyššie štipendiá. Magnificencia
Juraj Sinay upozornil, že návrh zákona vytvára predpoklad na zvýšenie štipendií, pretože
stanovuje minimálnu hranicu sumy. Vedúci služobného úradu však upozornil, že zvýšenie pôjde
len zo sumy vyčlenenej na vysoké školstvo, t.j. 12,5 miliardy Sk.
Viceprezident SRK Magnificencia Ján Bujňák predložil upravený návrh uznesení pléna
SRK. Z 27 prítomných hlasovalo:
Za návrh: 27 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 3
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie berie na vedomie informáciu vedúceho
služobného úradu Ministerstva školstva SR prof. Ing. Františka Schlossera, PhD. o novele
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vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z.z. v paragrafovom znení tak, ako bola predložená do
Legislatívnej rady vlády SR.
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie navrhuje zohľadniť námety z diskusie v ďalšom
legislatívnom konaní.
Uznesenie č. 4
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie navrhuje Ministerstvu školstva SR riešiť
postavenie doktorandov ako študentov tretieho stupňa štúdia, a to najmä v oblasti sociálneho,
nemocenského i zdravotného poistenia a úrazového poistenia.
Ad 4)
Prezident SRK informoval o rokovaniach s predstaviteľom nadácie Slovak Gold a
predstavil návrh na zriadenie Slovak Gold Certificate Honoris Causa. Išlo by o ocenenie pre jednu
vysokú školu ročne podľa kritérií schválených SRK. Predstavitelia nadácie prisľúbili rokovať
o návrhu s ministerstvom školstva, ktoré by sa finančne podieľalo na žiadosti. Kritéria výberu sú
otvorené a prezídium SRK navrhuje zriadiť ad hoc pracovnú komisiu SRK pre kvalitu, ktorej
členmi by boli Magnificencie Beáta Kosová, Branislav Lichardus a Juraj Sinay. Komisia by mala
do 10. 5. 2007 predložiť stanovisko ku kritériám.
V diskusii Magnificencia Branislav Lichardus konštatoval, že návrh je z filozofického
hľadiska nemoderný. Oceňovať celú vysokú školu považuje za nezmysel. Navrhol, aby sa
oceňovali jednotlivci alebo jednotlivé činy. Magnificencia Juraj Wagner sa zaujímal, aký
certifikát pre udeľovanie systému kvality má Slovak Gold, pretože ocenenie má dávať
organizácia, ktorá z pohľadu systému riadenia kvality má certifikát. Magnificencia Juraj Sinay
informoval, že Technická univerzita v Košiciach a Univerzita J. Seleyho v Komárne ako jediné na
Slovensku majú ISO 9001/2000. Teda existujú mechanizmy, ktoré vedia hodnotiť celú vysokú
školu, pretože z hľadiska štrukturálneho to je možné. Nesúhlasí s navrhovaným názvom a za
dostatočné by považoval len Slovak Gold. Otázkou je, čo má byť prínosom ocenenia. Forma
ocenenia prvého v rankingu je neprijateľná. Takéto ocenenie neexistuje nikde inde. Tiež nesúhlasí
s tým, aby si vysoká škola platila za žiadosť, pretože by malo ísť o prestížnu záležitosť.
Magnificencia Ján Štencl označil návrh za nevhodný, za komerčnú záležitosť. Magnificencia
František Mihina konštatoval, že existuje veľa hodnotení, ktoré sa vzťahujú na vysoké školy.
Tieto procesy často zaťažujú akadémiu a nie vždy prinášajú efekt. Magnificencia Beáta Kosová
vyjadrila nesúhlas s návrhom. Ako priechodný označila hodnotenie najlepšieho výsledku
medzinárodného vedeckého výskumu a univerzita by za to získala finančnú odmenu. Prezident
SRK vníma návrh ocenenia ako mediálnu prezentáciu vysokej školy. Magnificencia František
Gahér rovnako považuje návrh za komerčnú záležitosť a odmieta, aby sa ňou plénum SRK
zaoberalo. Prezident SRK dal hlasovať o zamietnutí návrhu ocenenia Slovak Gold Certificate
Honoris Causa. Z 27 prítomných hlasovalo:
Za návrh: 26 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Návrh bol prijatý.
Uznesenie č. 5
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie neprijíma návrh ocenenia Slovak Gold
Certificate Honoris Causa predložený nadáciou Slovak Gold.
Prezident SRK informoval o návrhu Spoločnosti pre vedu a vzdelávanie Pansofia, ktorá
pripravuje vydanie kalendára osobností vedy.
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Prezident SRK predložil informáciu o hospodárení SRK. Generálna sekretárka dodala, že
správa o hospodárení za rok 2006 bude súčasťou výročnej správy a plénu SRK bude predložená
po vyjadrení sa dozornej rady.
Prezident SRK informoval, že na 24. 10. 2007 je naplánované externé zasadnutie pléna
SRK v Bruseli. Rokovanie bude súčasťou dňa SR v Hospodárskom a sociálnom výbore SR
a zúčastnia sa na ňom eurokomisár pre vzdelávanie, slovenskí europoslanci a členovia HSV SR.
Prezident SRK informoval o rokovaní výboru EUA (28. 3. 2007 v Lisabone). Hlavnou
témou bola úprava stanov a definovanie termínu univerzita. Správa bude členom pléna
predložená dodatočne. Prezident SRK zablahoželal Technickej univerzite vo Zvolene, ktorá bola
prijatá za riadneho individuálneho člena asociácie. Ďalej predložil návrh prezídia na nomináciu
viceprezidenta SRK Jána Bujňáka na kandidáta do výberovej komisie EUA pre voľby prezidenta
EUA. Z 27 prítomných hlasovalo:
Za návrh: 27 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol prijatý.
Záver
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie súhlasí s nomináciou viceprezidenta SRK
Magnificencie Jána Bujňáka na kandidáta za člena výberovej komisie Európskej asociácie
univerzít pre voľbu prezidenta EUA.
Prezident SRK ďalej informoval o termíne ministerského summitu v Londýne, ktorý bude
16. – 18. 5. 2007 a témach rokovania, ako aj o bolonskom procese po roku 2010.
Generálna sekretárka SRK informovala o návrhu Európskej asociácie univerzít, aby
národné rektorské konferencie podpísali elektronickú petíciu pre garantovaný verejný prístup
k výsledkom verejne financovaného výskumu. Magnificencia Ján Tuček namietal, že uvedené sa
upravuje v zmluvách a ochranu duševného vlastníctva určujú pravidlá. Magnificencia František
Gahér informoval o postupe Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá zverejňuje diplomové
práce. Magnificencia Beáta Kosová zdôraznila, že návrh upravuje len publikáciu výsledkov
výskumu, čo nie je v rozpore so zmluvami. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu, aby SRK
podpísala elektronickú petíciu. Z 27 prítomných hlasovalo:
Za návrh: 25 členov
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Návrh bol prijatí.
Záver
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie súhlasí s podpisom elektronickej petície pre
garantovaný verejný prístup k výsledkom verejne financovaného výskumu.
Magnificencia Vojtech Didi predložil návrh textu hymny SRK a požiadal členov pléna,
aby v priebehu nasledujúcich dní zaslali prípadné návrhy na úpravu.
Vedúci služobného úradu MŠ SR informoval, že niektoré údaje o garantoch študijných
programov a odborov nie sú v poriadku. Požiadal členov SRK, aby individuálne skontrolovali
údaje predložené ministerstvu a zaslali opravy. Magnificencia Ján Tuček navrhol, aby
ministerstvo priamo oslovilo tie školy, ktoré poslali chybné údaje. Prof. František Schlosser vzal
návrh na vedomie. Ďalej informoval, že v centrálnom registri sú duplicitné údaje. Magnificencia
Juraj Wagner sa zaujímal o financovanie rozvojových projektov. Vedúci služobného úradu
potvrdil, že niektoré boli uzavreté a iné pokračujú ako sociálne štipendiá. Financie išli aj na
Národný štipendijný program, ale ministerstvo prehodnocuje jeho prevádzku. IT rozvojové
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projekty a centrá excelentnosti sa hodnotia, ministerstvo predložilo výzvu na vypracovanie
softvéru na objektívne posúdenie publikácií, na základe ktorých sa prideľujú financie.
Magnificencia Branislav Lichardus konštatoval, že so vznikom odborných vysokých škôl
sa mení výchovné prostredie na Slovensku a požiadal Magnificenciu Karola Poláka, aby
presnejšie definoval ich postavenie a navrhol pripraviť návrh pre plénum SRK. Tento návrh
privítal prezident SRK a prisľúbil, že sa ním bude zaoberať plénum na niektorom zo zasadnutí.
Magnificencia František Gahér konštatoval peripetie s registrami, databáza nie je podľa
jeho mienky dobre spracovaná, chýbajú elementárne princípy. Prezident SRK sa zaujímal, či MŠ
SR uvažuje o zmene metodiky na ďalšie obdobie, aby o tom plénum SRK mohlo rokovať na
najbližšom zasadnutí. Vedúci služobného úradu informoval, že metodika sa môže zmeniť až po
prijatí novely zákona. Ministerstvo uvažuje s normatívmi a preferenciami pre určité priority vlády.
Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť a Magnificencii Jánovi
Kurtymu, hostiteľovi rokovania, poďakoval za prípravu a zabezpečenie rokovania v Liptovskom
Mikuláši.

Overovatelia:

doc. Ing. Alena Daňková, CSc.

prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD.

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
prezident
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