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Zápisnica 
zo 41. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie, 

ktoré sa konalo 1. a 2. 10. 2007 na Sliači 
 

1. 10. 2007 
Prítomní na rokovaní 1. 10. 2007: 
• doc. Ing. Sándor Albert, CSc. 
• prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 
• prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
• prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. 
• doc. Ing. Viera Cibáková, CSc. 
• Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 
• doc. Ing. Alena Daňková, CSc. 
• doc. PaedDr. Mgr. art. Vojtech Didi 
• doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
• prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. 
• 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. RNDr. René Matlovič, PhD. 
• prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
• doc. Ing. Martin Mišút, CSc. 
• prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 
• Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, 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. 
• prof. Karol Weisslechner, akad. arch. 
 
Ospravedlnení na rokovaní 1. 10. 2007: 
• prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 
• plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 
• prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. 
 
Hostia na rokovaní 1. 10. 2007: 
• Ing. Ján Gašperán 
• Ing. Vladimír Hric, CSc. 
• p. Ján Mikolaj 
• prof. Ing. František Schlosser, CSc. 
• prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 
• Ing. Peter Prónay 
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Program 1. 10. 2007:  
1. Aplikácia novely zákona o vysokých školách do praxe 
2. Návrh štátneho rozpočtu v kapitole vysoké školy na rok 2008 a eurofondy 
3. Finančný informačný systém Sofia  
4. Rôzne 
 
Rokovanie viedol: Magnificencia Vladimír Báleš, prezident Slovenskej rektorskej 
konferencie (ďalej len „SRK“). 

 
 Prezident SRK privítal prítomných členov pléna SRK a predložil návrh na členov 
návrhovej komisie pre 41. riadne zasadnutie pléna SRK a to Magnificencie Františka Gahéra, 
Alenu Daňkovú a Antona Čižmára. Z 24 prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 24 členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený.  

Prezident SRK navrhol ako overovateľov zápisnice Magnificencie Karola Poláka 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 rokovania. Plénum SRK 
súhlasilo s návrhom programu.  
 
Ad 1) 

 
Prezident SRK privítal na rokovaní pléna ministra školstva SR p. Jána Mikolaja 

a vedúceho služobného úradu Ministerstva školstva SR (ďalej len „MŠ SR“) prof. Jána 
Schlossera. Minister školstva sa poďakoval za pozvanie zúčastniť sa na rokvoaní. Požiadal 
pozmeniť poradie bodov programu a doplniť ich o tému štrukturálne fondy EÚ. Prítomní 
členovia pléna vyjadrili súhlas s požiadavkou. 

Minister školstva SR informoval o právnych nepresnostiach, ktoré sa vyskytli po 
prijatí novely vysokoškolského zákona a ktoré súvisia s týždennou pracovnou dobou 
zamestnancov vysokých škôl. MŠ SR si v tejto veci vyžiadá právne stanoviská a bude 
informovať SRK o zisteniach.   

Minister školstva SR predložil informáciu o vykonávacích vyhláškach. V návrhu 
nariadenia vlády o Akreditačnej komisii ministerstvo zapracovalo pripomienky členov SRK. 
V súvislosti s návrhom nariadenia o limitoch súm finančných prostriedkov na zabezpečenie 
štúdia v študijných programoch v externej forme minister nepredpokladá žiaden problém. 
V nadväznosti na návrh kritérií na začlenenie vysokých škôl poznamenal, že návrh vychádza 
z najnižšie akceptovaných medzinárodných kritérií, a teda MŠ SR ich nebude ďalej znižovať. 
Minister školstva apeloval na členov SRK, aby na vysokých školách nezjednodušovali kritériá 
pre udeľovanie vedecko-pedagogickej hodnosti profesora. Aby sa zamedzilo takejto praxi, 
navrhuje právne definovať minimálne kritériá predpisom.  

Minister školstva SR ďalej požiadal členov SRK, aby na verejných vysokých školách 
nedovolili vyberanie poplatkov za externé štúdium. MŠ SR v prípade udania vyšle na vysokú 
školu kontrolu a uloží pokutu.  
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V diskusii sa prezident SRK zaujímal o názor Akreditačnej komisie na návrh kritérií 
na začlenenie vysokých škôl. Minister školstva informoval, že návrh nebol ešte predložený 
členom Akreditačnej komisie. Viceprezident SRK František Gahér označil zrušenie 
obmedzení pracovného času za vážny problém. Súčasný stav je v rozpore s predpismi EÚ. 
Požiadal o informáciu, ako má vysoká škola postupovať.  Minister školstva potvrdil, že MŠ 
SR si objedná odbornú analýzu a na jej základe predloží SRK stanovisko. Ďalej potvrdil 
skutočnosť, že doktorandi sú naďalej považovaní za študentov. Vláda SR súhlasí, aby boli 
oslobodení od platenia dane z príjmov. Sociálne a zdravotné poistenie si však budú hradiť 
sami. Viceprezident SRK František Gahér ďalej upozornil predstaviteľov MŠ SR na 
skutočnosť, že akademický senát verejnej vysokej školy získal po prijatí novely 
vysokoškolského zákona ďalšie kompetencie v oblasti schvaľovania  nájomných zmlúv nad 
jeden rok nájmu alebo na dobu neurčitú a pod.  
 
Ad 2) 

 
Minister školstva informoval o stave schvaľovania návrhu štátneho rozpočtu na rok 

2008. Poznamenal, že návrh sa podriaďuje kritériam prijatia eura a apeloval na členov SRK, 
aby prijali túto politiku. Rozpočet v kapitole vysoké školy bude, podľa ministra školstva, 
väčší o finačné prostriedky z eurofondov. Finančné prostriedky na vedu a výskum označil za 
nízke.  

V rámci eurofondov MŠ SR pripravuje výzvy na podávanie projektov na vedecko-
výskumnú infraštruktúru. Prvá výzva bude určená na podporu infraštruktúry formou 
investičných aktivít zameraných na opravu budov a IKT sietí. Na výzvu sú predbežne 
vyčlenené 2 miliardy Sk. V rámci schváleného projektu sa financie budú pobybovať 
v rozsahu 20 až 100 alebo 150 mil. Sk. Výzva je určená mimobratislavským žiadateľom. 
Miera finančnej spoluúčasti verejných vysokých škôl bude 5 %, pre štátne vysoké školy 
a SAV 0 %. Maximálna dĺžka projektov bude 36 mesiacov.  

Prezident SRK Vladimír Báleš v diskusii upozornil na skutočnosť, že v členských 
krajinách nie je zvykom zarátavať prostriedky získané zo štrukturálnych fondov do štátneho 
rozpočtu. V prípade SR hrozí, že nedosiahne požadované percento vynaložených finančných 
prostriedkov na vysoké školy z verejných zdrojov. Minister školstva SR vyjadril nesúhlas 
argumentujúc výškou poplatku SR v EÚ. Prezident SRK informoval ministra školstva 
o záveroch rokovania s prestaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy z  
21. 9. 2007. Viceprezident SRK František Gahér dodal, že cieľom SRK je podporiť ministra 
školstva pri získavaní prostriedkov na vzdelávanie a výskum.  

Magnifiecnia Rudolf Sivák sa zaujímal, kedy MŠ SR pristúpi k prehodnoteniu KEN 
a KPN. Minister školstva odpovedal, že sa tak stane po prehodnotení metodiky rozpisu 
dotácie. Magnificencia Sandor Albert požiadal o zvýšenie normatívu na študentov 
humanitných vied. Magnificencia Libor Vozár sa zaujímal o predstavu MŠ SR o investičnej 
činnosti v rámci uvedenej výzvy. Minister školstva potvrdil, že MŠ SR vypracuje k výzve 
manuál. Magnificencia Juraj Wagner sa zaujímal o vzťah medzi kapitálovými výdavkami zo 
štátneho rozpočtu a zo štrukturálnych fondov a na možnosť presunu. Minister školstva 
nevedel odpovedať, pretože problematika súvisí so štátnym rozpočtom, ktorý ešte nie je 
schválený.  

Minister školstva informoval o návrhu druhej výzvy na podporu centier excelentnosti. 
Výzva bude otvorená všetkým verejným vysokým školám. Výzva má podporiť najlepší 
základný výskum. Financie, určené na výzvu, budú rozdelené pre mimobratislavských 
žiadateľov (1 miliarda Sk) a bratislavských (500 mil. Sk). Minister školstva zdôraznil, že vo 
výzve ide o vybavenosť, nie o obsah. V prvom kole ide o vytvorenie centier, ktoré sa 
v ďalších kolách budú môcť uchádzať o prostriedky na vybavenosť. Ako oprávnené aktivity 
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MŠ SR vybralo 12 priorít výskumu, zoznam je dostupný na internete. V rámci schváleného 
projektu sa financie budú pohybovať v rozsahu 10 až 50 alebo 60 mil. Sk. Miera finančnej 
spoluúčasti verejných vysokých škôl bude 5 %, pre štátne vysoké školy, SAV a rezortné 
vedecko-výskumné organizácie 0 %. 

Magnificencia Ján Tuček sa zaujímal o ďalšie pripravované výzvy.  Minister školstva 
uviedol, že ide o operačný program vzdelávanie a v jeho rámci bude vyhlásená výzva na 
výučbu cudzích jazykov, technické vybavenie učiteľov a atď. Magnificencia Vojtech Didi 
v mene rektorov umeleckých vysokých škôl požiadal o zriadenie podprogramu pre umelecký 
výskum. Minister školstva SR nevedel odpovedať, či existujú centra excelentnosti pre výskum 
umenia. Uvedené je potrebné overiť. MŠ SR chce umožniť súkromným vysokým školám 
vstup do výzvy na centrá excelentnosti. Magnificencia Karol Polák poznamenal, že Vysoká 
škola v Sládkovičove buduje ústav pre rómske reálie. Magnificencia Beáta Kosova sa vrátila 
v diskusii k problematike štátneho rozpočtu. Poznamenala, že vysoké školy potrebujú 
prostriedky na bežný chod. Minister školstva súhlasil, že prevádzka vysokej školy je finančne 
náročná a na Slovensku je vysoký počet vysokých škôl. MŠ SR chce zefektívniť existujúci 
stav. Normatív je spotreba a v prípade zmeny pomeru nebudú prostriedky na rozvoj. MŠ SR 
musí hľadať prostriedky len vo svojom rozpočte, keďže štátny rozpočet sa podriaďuje 
kritériám na prijatie eura.  

Predseda OZPŠaV Ing. Ján Gašperán uviedol dôvody spoločného postupu OZ, SRK 
a RVŠ SR v úsilí o zvýšenie rozpočtu na vysoké školy. Informoval aj o záväzkoch 
vyplývajúcich z vyššej kolektívnej zmluvy, ktorá bude podpísaná 17. 10. 2007. Minister 
školstva SR požiadal, aby predstavitelia vysokých škôl využívali vo svojich stanoviskách 
argument priorít, a nie percentuálny podiel HDP. Viceprezident SRK František Gahér 
poznamenal, že žiadna koaličná strana nepovažuje budovanie znalostnej spoločnosti za svoju 
prioritu. Minister školstva považuje za silný argument podfinacovanosť vedy a výskumu.  
 
Ad 3) 

 
Prezident SRK privítal na zasadnutí pléna SRK predstaviteľov spoločností Siemens IT 

Solutions and Services, s.r.o. Ing. Petra Prónaya a VARIAS, a.s. Ing. Vladimíra Hrica, ktorí 
prezentovali súčasný stav projektu jednotného finančného informačného systému pre verejné 
vysoké školy – SOFIA. Systém je zatiaľ aplikovaný na 14 verejných vysokých školách, 
posledná vlna aplikácie projektu má časový skĺz. Dôvodom sú kontroly, ktoré prebehli na MŠ 
SR a ktoré pomenovali absentujúci právny rámec projektu. Ten je dôvodom neistoty na 
vysokých školách. Predstavitelia konzorcia potvrdili prijímanie krokov na nápravu. Ďalej 
uviedli potrebu zriadenia odborného útvaru, ktorý by zhromažďoval, triedil a riešil 
požiadavky vysokých škôl na rozvoj systému. Zmena systému pri prechode na euro zásadne 
nezasiahne systém.  

V diskusii sa prezident SRK Vladimír Báleš zaujímal na termíny podpisu zmlúv, na 
obsah servisných zmlúv a na skutočnosť, kto bude finacovať zmenu systému pri prechode na 
euro. Viceprezident SRK Ján Bujňák vyjadril podporu systému, ktorý šetrí administratívne 
kapacity. Magnificencia Juraj Wagner potvrdil pozitíva systému a dodal, že systém mení aj 
štruktúru vysokej školy. Uvítal jasné a transparentné právne vzťahy. Nesúhlasí, aby sa 
zmluvný vzťah zakladal medzi vysokou školu a riešiteľmi, ale má byť riešený cez MŠ SR. 
Magnificencia Ondrej Šulaj konštatoval, že ešte nedošlo k začatiu aplikácie systému na 
umeleckých vysokých školách. Upozornil na ich špecifiká v oblasti finančnej administratívy 
a požiadal o čo najskorší začiatok. Viceprezident SRK František Gahér trvá na jednotnom 
systéme a odmieta varianty. Skutočnosť, že systém operuje na úrovni kvestorov, a nie 
rektorov, považuje za jeho nedostatok. Minister školstva odpovedal, že MŠ SR je 
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poskytovateľom systému a bude znášať všetky riziká s tým spojené. MŠ SR vyriešilo 
zmluvné vzťahy s konzorciom a chce dokončiť projekt.  

Magnificencia Libor Vozár označil systém za stabilný, stabilitu garantujú dodávatelia, 
čo má pozitívny dosah na vysokú školu. Prihovoril sa za to, aby vznikla platforma 
a metodické postupy a uvítal by komplexnejšie využívanie systému. Magnificencia Ján Štencl 
vyjadril úsilie zapojiť Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave do systému, hoci ide 
o štátnu vysokú školu. Ing. Peter Prónay vysvetlil problémy spojené so zavádzaním systému 
v štvrtej vlne. Problémom je Univerzita J. Selyeho v Komárne, ktorá nemá zavedený SANET. 
Systém nemôže pracovať bez on-line pripojenia, zmluva však uvádza výhradne SANET. 
V súvislosti s prechodom na euro konzorcium čaká na prijatie zákona. Následne konzorcium 
vstúpi do rokovaní s MŠ SR. Spoločný postup označil za jednoduchší variant. V súvislosti s 
aktualizáciou firma SAP je povinná, v prípade zmeny legislatívy, upgradovať systém. 
Násladne konzorcium servisným spôsobom upraví systém na školách. Ak sa bude 
aktualizovať SAP systém, tak pôjde o predmet rokovaní s MŠ SR. Centrálny upgrade systému 
je výhodnejší. Licenčné poplatky sú uhradené do roku 2009, poplatky sa platia každý rok, 
SAP stále udržiava existujúcu sústavu, servis je zabezpečený od začiatku rutinnej prevádzky 
do siedmich rokov. Zmluva na servisného partnera na implementáciu systému je podpísaná do 
konca roka 2008. Doteraz nie sú zmluvy na päť vysokých škôl, tie budú podpísané až po 
podpise zmluvy medzi konzorciom a MŠ SR. Minister školstva SR dodal, že kontrakt sa pre 
konzorcium končí v roku 2009 a následne bude vypísané nové výberové konanie. Ing. 
Vladimír Hric dodal, že konzorcium berie do úvahy špecifiká malých vysokých škôl a vytvorí 
pre ne adekvátne podmienky. Magnificencia Ján Tuček označil postavenie vysokých škôl, 
ktoré zaviedli systém v tretej vlne za delikátne. Vysoké školy boli ústretové voči MŠ SR, ale 
doteraz nedostali finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s implementáciou.  

Minister školstva SR navrhol, aby sa na najbližšom zasadnutí pléna SRK diskutovalo 
o celkovom informačnom systéme vysokých škôl.  

 
Ad 4) 

 
 V bode rôzne prítomní nemali návrhy na prerokovanie.   
 

Na záver prvého rokovacieho dňa prezident SRK poďakoval hosťom a prítomným 
členom SRK za účasť.  
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.             prof. Ondrej Šulaj 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová     prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 

                        prezident 
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2. 10. 2007 
 
Prítomní na rokovaní 2. 10. 2007: 
• prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 
• prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. 
• prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. 
• doc. Ing. Viera Cibáková, CSc. 
• Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, 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. Ing. Ján Kurty, PhD. 
• prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. 
• Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. 
• prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 
• prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
•  doc. Ing. Martin Mišút, CSc. 
• prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 
• Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, 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. 
• prof. Karol Weisslechner, akad. sochár 
 
Ospravedlnení na rokovaní 2. 10. 2007: 
• doc. Ing. Sándor Albert, CSc. 
• prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. 
• prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 
• plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 
• prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. 
 
Hostia na rokovaní 2. 10. 2007: 
• Ing. Juraj Šitina 
 
Program 2. 10. 2007:  
5. Schválenie návrhu zápisnice zo 40. riadneho zasadnutia pléna SRK (Bratislava, 22. 6. 

2007) a kontrola uznesení 
6. Schválenie návrhu zápisnice z mimoriadneho zasadnutia pléna SRK (Bratislava, 3. 9. 

2007) a kontrola uznesení 
7. Informácie prezidenta a prezídia SRK 
8. Vnútorné záležitosti SRK 

• Návrh rokovacieho poriadku SRK 
• Žiadosť o čestné členstvo v SRK 
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• Projekt Inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl v SR - konferencia   
9. Prezentácia projektu Student LIVE firmy Microsoft Slovakia, s. r. o. 
10. Informácie o Veľtrhu vedy, techniky a vzdelávania (14. – 17. 11. 2007 Agrokomplex 

Výstavníctvo Nitra) 
11. Rôzne           
 
Rokovanie viedol: Magnificencia Ján Bujňák, viceprezident Slovenskej rektorskej 
konferencie. 
 
Ad 5) 
 

Viceprezident SRK Ján Bujňák otvoril diskusiu k návrhu zápisnice zo 40. riadneho 
zasadnutia pléna SRK, ktoré sa konalo 22. 6. 2007 v Bratislave. Plénum schválilo návrh 
zápisu s pripomienkou predloženou Magnificenciou Jánom Kurtym. Viceprezident SRK 
vykonal kontrolu prijatých uznesení a konštatoval ich splnenie. 
 
Ad 6) 
 

Predsedajúci otvoril diskusiu k návrhu zápisnice z mimoriadneho zasadnutia pléna 
SRK, ktoré sa konalo 3. 9. 2007 v Bratislave. Plénum schválilo návrh zápisu s pripomienkou 
predloženou Magnificenciou Emilom Pilipčincom. Predsedajúci vykonal kontrolu prijatých 
uznesení a konštatoval ich splnenie. 

 
Ad 7) 
 
 Predsedajúci otvoril bod 7 a požiadal prezidenta SRK Vladimíra Báleša, aby 
informoval členov pléna o aktivitách prezídia SRK. Prezident SRK zhrnul závery zasadnutí 
prezídia SRK, ktoré sa konali 17. 7. 2007 a 24. 8. 2007. Prezident SRK ďalej informoval 
o rokovaní s predsedom a podpresedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.   
 Generálna sekretárka SRK Mgr. Mária Čikešová informovala o príprave výjazdového 
zasadnutia pléna SRK, ktoré sa bude konať 24. a 25. 10. 2007. Požiadala členov SRK, aby 
zaslali na sekretariát SRK návrhy na rokovanie s komisárom EÚ Jánom Figeľom. 
Viceprezident SRK Ján Bujňák zdôraznil dôležitosť rokovania s predstaviteľkou generálneho 
riaditeľstva pre výskum EK o 7. rámcovom programe a navrhol, aby členovia SRK 
prezentovali na rokovaní svoje priority.  
 
Ad 8) 
 

Predsedajúci predložil návrh rokovacieho poriadku SRK. Prítomní členovia SRK 
rokovali o každom odseku návrhu. Magnificencia Libor Vozár navrhol v čl. 3 ods. 2 návrhu 
vypustiť oznamovanie mien členov SRK na úvod rokovania. Plénum súhlasilo 
s protinávrhom.  

Magnificencia Libor Vozár vyjadril nesúhlas s časovými limitmi určenými pre členov 
pléna v čl. 5. Predsedajúci dal hlasovať o protinávrhu na zrušenie limitov. Z 25 prítomných 
členov hlasovalo: 
Za návrh: 18  
Proti: 3  
Zdržali sa: 4 členovia 

Protinávrh bol schválený. 
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Generálna sekretárka SRK navrhla vypustiť čl. 6 ods. 15 návrhu o nezastupiteľnosti 
členov pléna pri hlasovaní. Odsek je nadbytočný, pretože členstvo v SRK je nezastupiteľné 
a na rokovaniach sa zúčastňuje výhradne člen SRK. Prítomní súhlasili s protinávrhom.  

Generálna sekretárka SRK navrhla úpravu čl. 6 ods. 17 a 18 tak, aby dohľad nad 
tajným hlasovaním mala volebná komisia SRK, ktorá aj vyhotovuje zápis z hlasovania. 
Oznámenie o výsledku hlasovania vykoná predseda volebnej komisie. Prítomní súhlasili 
s protinávrhom. 

Magnificencia Libor Vozár vyjadril nesúhlas s čl. 7 ods. 1 v časti venovanom zápisu 
neprijatého uznesenia. Magnifiencia Juraj Wagner navrhol upraviť znenie návrhu „V prípade 
ak sa o návrhu uznesenia nerokovalo, navrhovateľ môže požiadať, aby sa návrh uznesenia 
uviedol v zápise. Takýto návrh musí podporiť nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia 
s hlasovacím právom s výnimkou čl 16 ods. 1 stanov.“ Prítomní súhlasili s protinávrhom 
o návrhu uznesenia, ktoré nebolo prerokované.  

Generálna sekretárka SRK Mgr. Mária Čikešová informovala o zmene, ktorú zavedie 
rokovací poriadok pri schvaľovaní zápisu. Návrh zápisu nebudú schvaľovať členovia pléna, 
ale overovatelia zápisu a prezídium SRK. To umožní flexibilnejšie schvaľovanie zápisu a jeho 
zverejnenie.  

Následne dal predsedajúci hlasovať o návrhu rokovacieho poriadku SRK ako celku so 
schválenými úpravami. Z 25 prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 25  
Proti: 0  
Zdržali sa: 0 členov 
 
Uznesenie č. 1 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo návrh rokovacieho poriadku 
Slovenskej rektorskej konferencii. 
 

Viceprezident SRK Ján Bujňák predložil žiadosť Dr.h.c.mult. prof. Ing. Juraja Sinaya, 
DrSc. o čestné členstvo v SRK. Predsedajúci odovzdal slovo predsedovi volebnsej komisie 
Magnificencii Ondrejovi Šulajovi, ktorí viedol tajné hlasovanie o schvaľovaní čestného 
členstva. Zápisnica volebnej komisie tvorí prílohu tohto zápisu. Po ukončení hlasovania 
a sčítaní hlasov predseda volebnej komisie informoval plénum SRK, že žiadosť o čestné 
členstvo bolo schválená.  
 
Uznesenie č. 2 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo podľa čl. 9 ods. 2 stanov 
potrebným počtom hlasov čestné členstvo Dr.h.c.mult. prof. Ing. Juraja Sinaya, DrSc. 
v Slovenskej rektorskej konferencii. 
 
 Generálna sekretárka SRK Mgr. Mária Čikešová informovala o projekte 
inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR a o pripravovanej konferencii k sektorovej 
správe o SR, ktorú predloží EUA. Konferencia sa bude konať vo februári 2008 a jej 
organizátorom je SRK. Viceprezident SRK Ján Bujňák žiadal zabezpečiť nezávislosť 
hodnotenia vysokoškolského sektora. Generálna sekretárka SRK zdôraznila, že EUA je 
garantom nezávislého a objektívneho hodnotenia. V prípade akýchkoľvek pochybností má 
SRK a MŠ SR právo pripomienkovať návrh sektorovej správy. Viceprezident SRK František 
Gahér navrhol predložiť sektorovú správu na rokovanie pléna SRK a schváliť jej znenie 
uznesením. Prítomní súhlasili s návrhom. 
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Uznesenie č. 3 
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schvaľuje postup, podľa ktorého sektorovú 

správu EUA o hodnotení systému vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, bude plénum 
Slovenskej rektorskej konferencie pripomienkovať formou uznesenia. 
 
Ad 9) 
  

Predsedajúci privítal na rokovaní zástupcov firmy Microsoft Slovakia, ktorí predstavili 
projekt Student LIVE. Ten ponúkne študentom vysokých škôl širokú škálu produktov firmy 
Microsoft. 
 Prezident SRK uvítal produkt v mene študentov a vyzval členov SRK, aby zabezpečili 
aktívny vstup vysokých škôl do projektu.  
 
Ad 10) 
 

Magnificencia Libor Vozár predstavil podujatie Veľtrh vedy, techniky a vzdelávania, 
ktorý sa bude konať 14. – 17. 11. 2007 v Agrokomplexe Výstavníctvo Nitra. Súčasťou 
podujatia bude aj medzinárodná vedecká konferencia Veda, vzdelávanie, prax na Univerzite 
Konštantína Filozofa v Nitre. Na záver pozval členov SRK na obe podujatia.  
 
Ad 11) 
 

Viceprezident SRK František Gahér v súvislosti s využívaním kritéria publikačnej 
činnosti vysokej školy navrhol použiť údaje Slovenskej asociácie knižníc a verifikovanie 
údajov rektormi. Prezident SRK Vladimír Báleš navrhol otvoriť uvedenú problematiku na 
rokovaní o metodike rozpisu dotácie na verejné vysoké školy. Viceprezident SRK František 
Gahér namietal z dôvodu časovej tiesne. Prezident SRK požiadal prítomných o poverenie pre 
prezídium SRK, aby rokovalo o danej problematike s MŠ SR. Magnificencia Juraj Wagner 
podporil ako objektívnejšie údaje o činnosti za 2 ročné obdobie. Ďalej odmietol, aby 
verifikovanie údajov vykonávali rektori. 
 
Záver 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo prezídium Slovenskej rektorskej 
konferencie rokovať s Ministerstvom školstva SR o hodnotení a verifikácii publikačnej 
činnosti vysokých škôl k 31. 10. 2006.  
 

Magnificencia Anton Čižmár sa zaujímal o stav podpory informačných systémov 
z MŠ SR. Prezident SRK potvrdil, že o tejto téme SRK rokuje s MŠ SR. Magnificencia Libor 
Vozár potvrdil, že MŠ SR sa problémom zaoberá.  
  

Viceprezident SRK František Gahér predložil návrh uznesení pléna SRK. Prítomní 
členovia SRK s hlasovacím právom schválili znenie návrhu predložených uznesení.  

 
Uznesenie č. 4 
4.1  Slovenská rektorská konferencia berie na vedomie informáciu ministra školstva SR 
o príprave výziev na čerpanie prostriedkov z tzv. eurofondov, o ich štruktúre a obsahu. 
4.2  Slovenská rektorská konferencia žiada ministra školstva SR, aby pri rozdeľovaní 
finančných prostriedkov z priorít vlády SR v rozpočte na rok 2008 na vedu a vysokoškolské 
vzdelávanie presadzoval taký návrh, aby vysoké školy, ktoré boli v týchto oblastiach dlhodobo 



 10

podfinancované, ďalej nestrácali konkurencieschopnosť v európskom a svetovom vedeckom 
a vzdelávacom priestore. Celkový nárast rozpočtu neumožňuje rozvoj vysokých škôl. 
4.3  Slovenská rektorská konferencia berie na vedomie informáciu riaditeľov konzorcia 
firiem Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. a Varias, a. s. o stave projektu SOFIA na 
verejných vysokých školách SR. 
4.4  Slovenská rektorská konferencia žiada ministra školstva SR, aby Ministerstvo školstva 
SR v čo najkratšom čase v súčinnosti s verejnými vysokými školami predložilo verejným 
vysokým školám na podpis zmluvy o zabezpečení prevádzky finančného systému SOFIA. 
4.5  Slovenská rektorská konferencia žiada ministra školstva SR, aby Ministerstvo školstva 
SR v čo najkratšom čase v súčinnosti s verejnými vysokými školami zabezpečilo pravidelné 
zvolávanie Riadiaceho výboru pre projekt SOFIA, zloženého z rektorov verejných vysokých 
škôl a plnohodnotné fungovanie OCIS-u pre dlhodobú integráciu a inováciu systému SOFIA. 
 

Na záver 41. riadneho zasadnutia pléna SRK sa predsedajúci poďakoval hosťom a 
prítomným členom SRK za účasť. Prezident SRK sa poďakoval Magnificencii Beáte Kosovej, 
hostiteľke rokovania, za prípravu a zabezpečenie rokovania na Sliači. Prezident SRK sa 
ospravedlnil, že nemôže informovať o termíne a mieste budúceho zasadnutia pléna SRK. 
Informácia o budúcom zasadnutí pléna SRK bude zaslaná členom SRK prostredníctvom 
sekretariátu SRK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.                             prof. Ondrej Šulaj 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová                  prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. 

                             viceprezident 
 
 

 



 11

Zápisnica volebnej komisie Slovenskej rektorskej konferencie 
o voľbe čestného člena Slovenskej rektorskej konferencie 

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraja Sinaya, DrSc. 
 
 

Volebná komisia v zložení: 
• Magnificencia Ondrej Šulaj – predseda 
• Magnificencia Beáta Kosová – člen 
• Magnificencia Karol Polák - člen 
 
organizuje voľbu čestného člena Slovenskej rektorskej konferencie Dr.h.c.mult. prof. Ing. 
Juraja Sinaya, DrSc.a konštatuje, že tajného hlasovania sa zúčastnilo 24 členov Slovenskej 
rektorskej konferencie z celkového počtu 29 členov s hlasovacím právom, čím bol splnený čl. 
9 ods. 1 stanov Slovenskej rektorskej konferencie.  
 

Volebná komisia konštatuje, že v tajnom hlasovaní o čestnom členstve bolo 
odovzdaných 24 hlasovacích lístkov, z toho bolo pri sčítaní po hlasovaní 24 platných. Z 24 
prítomných členov s hlasovacím právom hlasovalo  
Za: 19 
Proti: 2 
Zdržali sa: 3 členovia.  
 

Volebná komisia pre voľbu čestného člena Slovenskej rektorskej konferencie 
Dr.h.c.mult. prof. Ing. Juraja Sinaya, DrSc. konštatuje, že Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, 
DrSc. bol zvolený za čestného člena Slovenskej rektorskej konferencie potrebnou väčšinou 
hlasov v zmysle čl. 9 ods. 2 stanov Slovenskej rektorskej konferencie.  
 
 
 
 
 
prof. Ondrej Šulaj     .............................................................. 
 
 
 
    
prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.    ............................................................... 
 
 
 
 
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.     ............................................................ 
 
 
 
 
Sliač 2. 10. 2007 
 
 
Zapísala: Mgr. M. Čikešová   


