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Zápisnica  
zo 40. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie, 

ktoré sa konalo dňa 22. 6. 2007 v Bratislave 
 
Prítomní: 
• doc. Ing. Sándor Albert, CSc. 
• prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 
• prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 
• 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. 
• prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 
• plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 
• prof. Ing. Ján Kurty, PhD. 
• prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. 
• Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. 
• 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. Ondrej Šulaj  
• prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 
• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
• Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
 
Ospravedlnení: 
• prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
• prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. 
• prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. 
• prof. Karol Weisslechner, akad. sochár 
 
Hostia: 
• Ján Mikolaj 
• Ing. Jaroslav Juriga 
• prof. Ing. František Schlosser, CSc. 
• prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 
• prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 
• PhDr. Karla Zimmerová 
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Program:  
1. Schválenie návrhu zápisnice z 39. riadneho zasadnutia pléna SRK (Liptovský Mikuláš, 

11. 4. 2007) a kontrola uznesení  
2. Informácie prezidenta a prezídia SRK 
3. Vnútorné záležitosti SRK 

• Schválenie výročnej správy SRK a správy o hospodárení za rok 2006 
• Správa o činnosti prezídia SRK za I. polrok 2007 
• Voľba prezidenta SRK 
• Voľba viceprezidenta SRK 

4. Financovanie akademického informačného systému              
5. Nórsky finančný mechanizmus – prezentácia 
6. Agenda Ministerstva školstva SR       

• Novela zákona č. 131/2002 o vysokých školách 
• Pravidlá delenia dotácií v roku 2008 
• Návrh štátneho rozpočtu pre rok 2008 
• Garanti študijných programov 

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

 
 Prezident SRK privítal prítomných členov pléna SRK. Na rokovaní privítal 
Magnificenciu Vladimíra Krčméryho, rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce 
sv. Alžbety v Bratislave. Prezident SRK predložil návrh na členov návrhovej komisie pre 40. 
riadne zasadnutie pléna SRK a to Magnificencie Františka Gahéra, Alenu Daňkovú a Juraja 
Sinaya. Z 24 prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 24 členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený.  

Prezident SRK navrhol ako overovateľov zápisnice Magnificencie Jána Kurtyho 
a Ondreja Šulaja. Z 24 prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 24 členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený. 

Prezident SRK predložil na schválenie návrh programu. Plénum SRK súhlasilo 
s návrhom programu.  
 
Ad 1) 

 
Návrh zápisnice z 39. riadneho zasadnutia pléna SRK, ktoré sa konalo 11. 4. 2007 

v Liptovskom Mikuláši, bol schválený. Prezident SRK vykonal kontrolu prijatých uznesení 
a konštatoval ich splnenie. 
 
Ad 2) 

 
Prezident SRK informoval o ostatnom zasadnutí prezídia SRK (12. 6. 2007), 

zahraničnej služobnej ceste na summit ministrov zodpovedných za vysoké školstvo  
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(16. – 18. 5. 2007, Londýn), seminári „Vzdelávanie na technických vysokých školách v SR“ 
(12. 6. 2007, Bratislava), ktorého hlavným organizátorom bola SRK a stanovisku prezídia k 
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Viceprezident SRK Ján Bujňák sa zúčastnil na zasadnutí Akreditačnej komisie, ktorá 
rokovala o komplexných akreditáciách. Prezident SRK informoval, že ministerstvo školstva 
pripravuje zmenu v kritériách komplexnej akreditácie, ak bude schválená novela zákona 
o vysokých školách.  

Magnificencia Branislav Lichardus informoval o služobnej ceste do USA. Americká 
akademická obec sleduje reformu na európskych univerzitách a bolonský proces je pre ňu 
vzorom.  
 
Ad 3) 

 
Prezident SRK uviedol návrh výročnej správy o činnosti SRK za rok 2006 a 

prezentoval aktivity SRK. Následne prezident SRK odovzdal slovo predsedovi dozornej rady 
SRK. Predseda dozornej rady Magnificencia Vladimír Babčák informoval o rokovaní 
dozornej rady, ktoré sa konalo 21. 6. 2007. Dozorná rada prerokovala návrh výročnej správy 
o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2006, návrh správy o hospodárení 
Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2006 a návrh ročnej účtovnej závierku Slovenskej 
rektorskej konferencie za rok 2006. Dozorná rada odporúča členom pléna schváliť uvedené 
dokumenty.  

Prezident SRK dal hlasovať o schválení návrhu výročnej správy o činnosti Slovenskej 
rektorskej konferencie za rok 2006, návrhu správy o hospodárení Slovenskej rektorskej 
konferencie za rok 2006 a návrhu ročnej účtovnej závierky Slovenskej rektorskej konferencie 
za rok 2006. Z 25 prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 25 členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený. 
 
Uznesenie č. 1 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo výročnú správu o činnosti 
Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2006, správu o hospodárení Slovenskej rektorskej 
konferencie za rok 2006 a ročnú účtovnú závierku Slovenskej rektorskej konferencie za rok 
2006. 
 

Prezident SRK požiadal volebnú komisiu v zložení Magnificencie Vladimír Babčák, 
Karol Polák a Ondrej Šulaj, aby si zvolili predsedu. Ad hoc predsedom volebnej komisie sa 
stal Magnificencia Vladimír Babčák. Predseda volebnej komisie ďalej riadil zasadnutie pléna, 
predniesol volebný poriadok SRK. Plénum SRK rokovalo o spôsobe navrhovania kandidátov. 
Predseda volebnej komisie navrhol verejné navrhovanie kandidátov vo voľbe prezidenta 
a viceprezidenta SRK. Z 25 prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 22 členov 
Proti: 1 
Zdržali sa: 2 

Návrh bol schválený. 
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O priebehu volieb prezidenta SRK je spísaná Zápisnica volebnej komisie SRK o voľbe 
prezidenta SRK na funkčné obdobie od 1. 7. 2007 do 30. 6. 2009, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto 
zápisnice. 
 
Uznesenie č. 2 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie zvolilo na svojom 40. riadnom zasadnutí 22. 
6. 2007 v Bratislave Magnificenciu Vladimíra Báleša, rektora Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, za prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie na funkčné obdobie od  
1. 7. 2007 do 30. 6. 2009.  

 
Predseda volebnej komisie otvoril voľbu viceprezidenta SRK. O jej priebehu je 

spísaná Zápisnica volebnej komisie SRK o voľbe viceprezidenta SRK na funkčné obdobie od 
1. 7. 2007 do 30. 6. 2009, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 
Uznesenie č. 3 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie zvolilo na svojom 40. riadnom zasadnutí 22. 
6. 2007 v Bratislave Magnificenciu Františka Gahéra, rektora Univerzity Komenského 
v Bratislave, za viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie na funkčné obdobie od  
1. 7. 2007 do 30. 6. 2009.  

 
Ad 4) 

 
 O tejto problematike sa rokovalo v bode 6. 
 
Ad 5) 
 
 PhDr. Karla Zimmerová zo SAIA, n.o. prezentovala fond NIL na podporu 
internacionalizácie vzdelávania. Jeho cieľom je posilnenie bilaterálnej a multilaterálnej 
spolupráce slovenských vysokých škôl s partnermi z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska.  
 
Ad 6) 
 

Prezident SRK privítal na rokovaní podpredsedu vlády SR a ministra školstva SR Jána 
Mikolaja, vedúceho služobného úradu MŠ SR Františka Schlossera a predstaviteľov Rady 
vysokých škôl SR prof. Viktora Smieška, Študentskej rady vysokých škôl SR Ing. Jaroslava 
Jurigu a Akreditačnej komisie prof. Pavla Návrata. 

Minister školstva informoval o priebehu schvaľovania novely zákona o vysokých 
školách v Národnej rade SR a o zmenách v návrhu novely. Odborné posudky, ktoré nechalo 
vypracovať ministerstvo, nepotvrdili konflikt návrhu s ústavou. Napriek tomu minister 
školstva navrhol v rámci ústavou zaručenej „rovnosti šancí“ a „možnosti spoločnosti“ 
numerus clausus na neplatiacich študentov externého štúdia vo výške jednej tretiny prijatých.  

V diskusii Magnificencia Branislav Lichardus poďakoval za úpravu vzťahov orgánov 
súkromnej vysokej školy. Zaujímal sa, ako ministerstvo zachová deklarované 
zrovnoprávnenie podmienok pre verejné a súkromné vysoké školy, ak sa spoplatní externé 
štúdium, verejné vysoké školy budú vyberať školné, ale získajú aj štátnu dotáciu. Minister 
školstva potvrdil, že ministerstvo hľadá techniku a využije nástroj nariadenia vlády SR. 
Oponoval, že štát stanovuje pravidlá pre verejné vysoké školy, ale nie pre súkromné. Externé 
štúdium chápe ako súčasť celoživotného vzdelávania, o ktorom nikto nehovorí, že nemá byť 
spoplatnené.  
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Magnificencia František Gahér sa zaujímal o postup, ak správna rada a senát 
neschvália rozpočet vysokej školy. Minister odpovedal, že senát musí schváliť rozpočet ako 
prvý, až následne sa predloží na schválenie správnej rade. 

Magnificencia Sandor Albert sa pýtal na platnosť pravidla počtu externých a denných 
študentov a či sa vzťahuje na prvé ročníky druhého stupňa. Minister potvrdil, že pravidlo sa 
vzťahuje na univerzitu. Vysoká škola sa bude posudzovať komplexne. Pravidlo bude 
prakticky platiť od budúceho školského roku. Magnificencia Sandor Albert požiadal 
ministerstvo prehodnotiť normatívy pre učiteľské smery.  
 
Záver 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie uzatvorilo diskusiu k novele zákona 
o vysokých školách. Slovenská rektorská konferencia podporí prijatie návrhu novely zákona 
o vysokých školách v Národnej rade SR, pretože má zásadný dosah na riadne fungovanie 
vysokých škôl v nových podmienkach. Úpravy, ktoré boli vykonané v návrhu novely sú 
v prospech vysokých škôl.  
 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie rokovalo o pravidlách delenia dotácie zo 
štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy v roku 2008 a návrhu štátneho rozpočtu na rok 
2008 pre kapitolu školstva. Minister školstva potvrdil, že ministerstvo dostalo prvé 
východiská štátneho rozpočtu. Tie sú podriadené kritériám na prijatie eura. Len kapitola 
školstva zaznamenala  index rastu o 3 - 4 % z dôvodu valorizácie platov. Ak školstvo využije 
štrukturálne fondy, zdroje ešte stúpnu. Finančných prostriedkov je dosť v grantových 
schémach. Ministerstvo plánuje predložiť upravenú štruktúru investičných a neinvestičných 
prostriedkov.   

Vedúci služobného úradu MŠ SR prof. František Schlosser podrobne informoval 
o rozpočtových opatreniach z Ministerstva financií SR od 1. 7. 2007. MŠ SR má 223,6 mil. 
Sk, v zmysle usmernenia má 2,65 mil. Sk na navýšenie na doktorandov (11,2 mil. Sk) a od 1. 
10. na doktorandov 65 mil. Sk. Na investície má MŠ SR 240 mil. Sk navyše, ale na štipendiá 
bude chýbať od 1. 9.  2007 asi 212 mil. Sk. Sociálne štipendiá sú navýšené a zo zákona musia 
byť vyplatené. MŠ SR eviduje požiadavky vysokých škôl na stavby, dostalo údaje na 
štipendiá na doktorandov. Finančné prostriedky na absolventov doktorandského štúdia a na 
habilitujúcich docentov ministerstvo má. Priority MŠ SR na 2007 - podprogram „prevádzka 
vysokej školy“, „rozvoj vedy a techniky“ (zaznamenal navýšenie, ale v budúcom roku bude 
znížený, ráta sa, že výpadok pokryjú eurofinancie), Národný program rozvoja športu (v jeho 
rámci sú aj univerzity). 

Plénum SRK rokovalo s predstaviteľmi MŠ SR o akademickom informačnom 
systéme. V roku 2005 vynaložilo MŠ SR na 1 študenta 458 Sk, v roku 2006 zase 181 Sk a 
v roku 2007 260 Sk. Ministerstvo má k dispozícii 28 mil. Sk na tento účel. Niektoré vysoké 
školy dostali financie na akademický informačný systém, iné nedostali. Ministerstvo školstva 
zvažuje doplatenie finančných prostriedkov vysokým školám, ktoré prostriedky ešte nedostali. 
Minister školstva však zdôraznil, že nevie, či ministerstvo môže platiť dodatočne, musí 
preveriť výberové konania a bude hľadať spôsob v súlade s pravidlami. Prezident SRK víta 
úsilie o riešenie tohto problému. Magnificencia Ján Tuček zdôraznil, že nejde o dodatočné 
doplatenie, pretože vysoká škola teraz zavádza systém. Magnificencia Juraj Wagner 
poznamenal, že financie na systém išli na vysoké školy cez rozvojové projekty. Pre 
zachovanie rovnováhy navrhol, aby tie vysoké školy, ktoré nedostali finančné prostriedky na 
systém, boli dofinancované vyššou sumou. Magnificencia Juraj Sinay navrhol, aby sa SRK 
dohodla na pridelení finančných prostriedkov.  

Prezident SRK dal hlasovať o návrhu na pridelenie finančných prostriedkov na 
akademický informačný systém z Ministerstva školstva SR na rok 2007 podľa počtu 
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študentov a vedecko-pedagogických pracovníkov na jednotlivé vysoké školy. Z 24 
prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 24 členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Návrh bol schválený. 
 

Uznesenie č. 4  
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie súhlasí s pridelením finančných 

prostriedkov na akademický informačný systém z Ministerstva školstva SR na rok 2007 podľa 
počtu študentov a vedecko-pedagogických pracovníkov na jednotlivé vysoké školy. 
 

Magnificencia Martin Mišút dodatočne navrhol, aby sa prostriedky určili podľa počtu 
„užívateľov“, keďže ide o dohodu, ktorá vznikla na ministerstve. Vedúci služobného úradu 
MŠ SR objasnil, že termín „užívateľ“ bol požiadavkou prorektorov. Magnificencia Juraj 
Wagner podotkol, že systém sa prepočítava podľa počtu študentov a MŠ SR hovorí 
o čiastkach na študenta. Preto podporuje uznesenie, ktoré hovorí o študentoch. 

Vedúci služobného úradu MŠ SR prof. František Schlosser prezentoval návrh 
normatívov pre verejné vysoké školy na rok 2008. Poznamenal, že ministerstvo už vykonalo 
modelové prepočty podľa návrhu. Minister školstva SR ďalej informoval o príprave 
národných spoločných projektov. Keďže bratislavské vysoké školy nemôžu čerpať finančné 
prostriedky zo štrukturálnych fondov, ministerstvo im umožní získať financie zo štátneho 
rozpočtu v rámci priorít Agentúry na podporu vedy a výskumu. Tak chce ministerstvo 
vyrovnať regionálne rozdiely.   

V diskusii Magnificencia Emil Pilipčinec zdôraznil, že normatívy pre regulované 
povolania sú dané na európskej úrovni. Magnificencia František Gahér poznamenal, že na 
posúdenie treba doplniť čísla a koeficienty, váhu parametrov. Magnificencia Juraj Wagner 
žiadal zaslať prognostické čísla. Navrhol zahrnúť do výpočtov aj projekty úspešné 
v Európskom sociálnom fonde, ktoré dotvárajú obraz o schopnosti fakulty, katedry získať 
peniaze minimálne v oblasti vzdelávania. Magnificencia Rudolf Sivák sa zaujímal, ako budú 
vysoké školy zapojené do prác na návrhoch koeficientov a úprave kritérií. 
 Minister školstva Ján Mikolaj odpovedal, že KEN je náročný koeficient na určenie 
a v podstate je odvodený od KPN. Ministerstvu chýbajú údaje pre KEN. Má len dáta v rámci 
študijných odborov. Práve sa zriaďuje Centrum vedecko-technických informácií, ktoré bude 
sledovať údaje o kvalite vysokých škôl, certifikácie vedy, ale aj uplatnenie v praxi v odbore 
alebo v príbuznom odbore.  

Magnificencia Ján Kurty sa zaujímal nakoľko je možné uvedené normatívy aplikovať 
na štátnych vysokých školách a či je reálne centrálne financovanie týchto škôl. Minister 
školstva odpovedal, že štátne vysoké školy sú pre systém atypické a navrhol zvážiť zmenu na 
verejné vysoké školy. 

Vedúci služobného úradu MŠ SR poznamenal, že na koeficientoch sa treba dohodnúť. 
Komisia je vytvorená, ale môže sa zmeniť, podklady sú k dispozícii. Predseda Rady vysokých 
škôl SRK prof. Viktor Smieško označil prezentáciu za rozumný návrh a poznamenal, že 
doplnenie údajmi bude náročná práca.  

Magnificencia Ján Bujňák vyjadril obavu, že mimobratislavské vysoké školy nemusia 
získať finančné prostriedky. Túto obavu zamietol prezident SRK. Magnificencia Juraj Sinay 
poukázal na rozdielne pravidlá, kedy sa mimobratislavské vysoké školy budú uchádzať 
o prostriedky z európskych fondov cez projekty, ale bratislavské vysoké školy získajú 
prostriedky priamo zo štátneho rozpočtu. 
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Vedúci služobného úradu MŠ SR prof. František Schlosser uviedol prezentáciu 
o garantoch študijných programov. Dodal, že ministerstvo počká na závery júlového 
zasadnutia Akreditačnej komisie a dokončí sumarizáciu údajov. Z doterajších dát vyplýva 
vysoký počet garantov, ktorí garantujú viac študijných programov, garantov presahujúcich 
vek 65 rokov a diskutabilných garantov zo zahraničia.  Ministerstvo bude postupovať podľa 
zásad, chce robiť poriadok na humanitných a pedagogických fakultách. Minister školstva 
navrhol vyčistiť príbuzné študijné programy ŠP. Jeden garant môže garantovať viacero 
študijných programov, ale len v jednom študijnom odbore.  

Prezident SRK poznamenal, že v januári 2008 by malo ministerstvo vydať usmernenie 
o podmienkach na funkčné miesta docentov a profesorov. Magnificencia František Gahér sa 
zaujímal, kedy dostanú rektori k dispozícii platnú databázu garantov. Poznamenal, že 
predložený návrh ohrozuje unikátne študijné programy ako je „prekladateľstvo a tlmočníctvo“ 
napr. pre rumunštinu a taliančinu. Návrh vyhovuje aplikácii na niektoré programy a na 
niektoré nie. Magnificencia Juraj Wagner vyjadril súhlas s konštatovaním, že pedagogické 
študijné programy sa atomizovali, každá kombinácia je samostatným študijnym programom. 
Poznamenal, že ak je denné a externé štúdium rovnocenné, prečo sa zvlášť akreditujú. 
V prospech integrácie univerzít vidí akreditovanie študijných programov na univerzitnej 
úrovni a nie pre fakulty. Navrhol, aby na akreditačnom dekréte bolo uvedené, že študijný 
program je na univerzite, v danom študijnom odbore a kým garantovaný.  

Vedúci služobného úradu potvrdil dobrú komunikáciu s Akreditačnou komisiou. 
V prípade denného a externého štúdia treba počkať na schválenie novely vysokoškolského 
zákona a na vyjadrenie Akreditačnej komisie. Súhlasí s akreditáciou študijného programu pre 
univerzitu a nie fakultu.  
 
Uznesenie č. 5 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie odporúča, aby sa garanti definovali v rámci 
študijných odborov tak, aby garancia bola obmedzená len na jeden študijný odbor. 
 

Magnificencia Libor Vozár súhlasí s návrhom ministerstva. Zároveň by privítal 
redukciu množstva akreditovaných študijných programov v učiteľských smeroch. 
Magnificencia František Gahér požiadal o databázu garantov po jej definitívnom schválení.  

V súvislosti s komplexnou akreditáciou sa Magnificencia Ján Tuček zaujímal 
o súčasný stav a požiadavku predkladania žiadostí. Minister školstva odpovedal, že vysoké 
školy by mali počkať na schválenie novely a prijatie nových kritérií. Tie sa budú riadiť 
kvalifikačnými rámcami, ktoré boli pred časom prerokované na vláde SR. Magnificencia 
Beáta Kosová sa zaujímala o konkrétne zmeny. Minister školstva potvrdil, že zmena bude 
z hľadiska zaraďovania vysokých škôl, ale nie podkladov. 

Magnificencia Juraj Sinay predložil návrh uznesenia pléna. Magnificencia Branislav 
Lichardus vyjadril nesúhlas so vznikom precedensu, keďže súkromné vysoké školy nemôžu 
poberať dotáciu zo štátneho rozpočtu, ale mali by, aby boli zrovnoprávnené s verejnými 
vysokými školami. Minister školstva odmietol tézu, pretože súkromné vysoké školy neplnia 
verejný záujem. Magnificencie Juraj Wagner a Jozef Kuril požadovali upresnenie dikcie 
návrhu uznesenia. Magnificencia Libor Vozár požiadal vypustiť konkrétne uvedenie 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zo znenia návrhu uznesenia. Magnificencia 
Juraj Wagner ho podporil. Prezident SRK dal hlasovať o protinávrhu vypustiť menovanie 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zo znenia návrhu uznesenia. Z 22 
prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 11 členov 
Proti: 5 
Zdržali sa: 6 
Protinávrh neprešiel. 
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Prezident SRK dal hlasovať o návrhu uznesenia. Z 19 prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 16 členov 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 
Návrh uznesenia bol schválený. 
 
Uznesenie č. 6 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie vyjadruje znepokojenie, že sa pri 
prerokovávaní návrhu novely zákona o vysokých školách, v prípade ustanovenia o možnosti 
zaviesť školné pre študentov externej formy štúdia, komplexne nezohľadňuje situácia vo 
vysokoškolskom vzdelávaní na Slovensku a nepresadzuje sa rovnosť verejných vysokých škôl 
s ostatnými typmi vysokých škôl pred zákonom. Podľa doteraz platného zákona o vysokých 
školách verejné vysoké školy nemôžu vyberať školné v žiadnom stupni a v žiadnej forme 
vzdelávania, pokiaľ nejde o prekročenie štandardnej dĺžky štúdia. Pritom dotácia zo štátneho 
rozpočtu verejným vysokým školám je nepostačujúca, je najnižšia v krajinách EÚ a jej 
nedostatok ohrozuje kvalitu vzdelávania. Naproti tomu nielen súkromné vysoké školy, ale 
zdôrazňujeme, že aj štátna vysoká škola (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave), 
ktorá je dotovaná zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR, podľa 
zákona môžu vyberať školné od študentov vo všetkých formách štúdia.  

Uvedené považujeme v danej situácii za neoprávnenú diskrimináciu verejných 
vysokých škôl, na ktorých leží ťarcha zabezpečovania štúdia pre asi 87 % všetkých študentov 
prvých dvoch stupňov vysokoškolského štúdia (181 tisíc) a takmer 97 % študentov tretieho 
(doktorandského štúdia) stupňa. Ak štátna vysoká škola a súkromné vysoké školy majú dôveru 
spoločnosti v tom, že nepredávajú vzdelávanie, hoci môžu vyberať školné, niet najmenšieho 
dôvodu, aby túto dôveru spoločnosti nemali aj verejné vysoké školy pre študentov externej 
formy vzdelávania, ktorí tvoria necelých 33 % všetkých študentov.  

Preto vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby podporili návrh 
novely zákona v ustanovení  o možnosti zaviesť školné pre študentov externej formy štúdia na 
verejných vysokých školách. Sme presvedčení, že týmto ustanovením zanikne neoprávnená 
možnosť pre tretie subjekty profitovať z organizovania či zabezpečovania štúdia a prípadné 
školné bude využité priamo na skvalitnenie vzdelávacej činnosti.    
 
Ad 7) 
 

Prezident SRK informoval o postupe prác na projekte Pansophia.  
 
Uznesenie č. 7 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie súhlasí so zapojením sa do projektu 
Pansophia spoločne so Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom školstva SR. 

 
Prezident SRK informoval o kandidatúre mesta Wroclav, Poľsko na sídlo Európskeho 

technologického inštitútu.  
 
Uznesenie č. 8 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie podporuje kandidatúru mesta Wroclav na 
sídlo Európskeho technologického inštitútu. 

 
Viceprezident SRK Ján Bujňák informoval o zámere Žilinskej univerzity v Žiline 

vybudovať špičkový vedecko-technologický inštitút v Žiline. 
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Prezident SRK informoval o možnosti inzercie v časopise Scientific American, ktorý 
chce vydať prílohu o vedecko-výskumnej kapacite Slovenska. Publikovanie informácie o 
jednej inštitúcii stojí 25 000 US dolárov, t.j. 625 000 Sk. Termín odovzdania rukopisu je do 
30. 9. 2007.  

Predseda RVŠ SR požiadal o otvorenie problematiky finančného informačného 
systému Sofia, keďže univerzity stále nemajú podpísané zmluvy. Prezident SRK odpovedal, 
že členovia SRK rokovali o tomto probléme, dotknuté univerzity písomne upozornili 
ministerstvo školstva na existujúce problémy. Minister školstva dodal, že od začiatku nebol 
projekt dobre zúradovaný. Preto pozval Najvyšší kontrolný úrad a nezávislý audit na kontrolu. 
Úrad zistil formálne nedostatky projektu a audit odborné. Napriek tomu zrušenie projektu je 
nereálne. Rámcová zmlúva platí.  

Predseda RVŠ SR prof. Viktor Smieško navrhol opätovné zriadenie komisií, ktoré 
pôsobili pri Rade vysokých škôl a uvítal predkladanie návrhov na spoluprácu.  

Prezident SRK navrhol za člena riadiaceho výboru Programu celoživotného 
vzdelávania – Erasmus Magnificenciu Karola Weisslechnera, ktorí dal súhlas na členstvo. 
Plénum SRK jednomyseľne súhlasilo s návrhom. 

Prezident SRK navrhol za člena riadiaceho výboru Programu celoživotného 
vzdelávania Magnificenciu Libora Vozára, ktorí dal súhlas na členstvo. Plénum SRK 
jednomyseľne súhlasilo s návrhom. 
 

Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť. V mene členov SRK sa 
poďakoval za pôsobenie v SRK Magnificencii Jurajovi Sinayovi, Vladimírovi Babčákovi 
a Františkovi Mihinovi. Prezident poďakoval Magnificencii Rudolfovi Sivákovi, hostiteľovi 
rokovania, za prípravu a zabezpečenie rokovania v Bratislave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Kurty, PhD.                      prof. Ondrej Šulaj 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová     prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 

                        prezident 
 


