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Zápisnica 
zo 43. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie, 

ktoré sa konalo 8. 2. 2008 v Trenčianskych Tepliciach  
 
Prítomní: 
• 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. PhDr. Beáta Kosová, CSc. 
• plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 
• prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. 
• prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 
• prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
• prof. Ing. Marián Mesároš, 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: 
• prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. 
• prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. 
• prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 
• prof. Ing. Ján Kurty, PhD. 
• Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. 
• doc. Ing. Martin Mišút, CSc. 
 
Hostia: 
• Mgr. Jozef Jurkovič 
• Ing. Ján Gašperan 
• MUDr. Alexander Kurtanský 
• Milan Laca 
• Ján Mikolaj 
• prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.  
• prof. Ing. František Schlosser, CSc. 
• prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 
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• Roman Rusev 
 
Program:  
1. Kontrola uznesení prijatých na 42. riadnom zasadnutí pléna SRK  (Donovaly, 29. 

- 30. 11. 2007)  
2. Informácie prezidenta a prezídia SRK 
3. Vnútorné záležitosti SRK 

• Voľba viceprezidenta SRK 
• Voľba člena dozornej rady SRK 
• Členský poplatok v SRK na rok 2008  
• Návrh rozpočtu SRK na rok 2008  

4. Návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy na 
rok 2008 

5. Návrh sektorovej správy o stave vysokého školstva na Slovensku 
6. Problematika plagiátorstva 
7. Rôzne 

• Prezentácia „Student Live“ 
• Spolupráca s STV 

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

 
Prezident SRK privítal prítomných členov pléna SRK a predložil im na 

schválenie upravený návrh programu rokovania. Plénum SRK súhlasilo s návrhom 
programu. Prezident SRK konštatoval, že plénum SRK je uznášaniaschopné. 

Prezident SRK navrhol ako overovateľov zápisnice Magnificencie Beátu 
Kosovú a Juraja Wagnera. Z 23 prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 23 členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený. 

Prezident SRK predložil návrh na členov návrhovej komisie pre 43. riadne 
zasadnutie pléna SRK a to Magnificencie Jána Bujňáka, Vieru Cibákovú, Rudolfa 
Siváka a Emila Pilipčinca. Z 23 prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 23 členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený.  
 
Ad 1) 

Prezident SRK vykonal kontrolu uznesení a záverov prijatých na 42. riadnom 
zasadnutí pléna SRK, ktoré sa konalo 29. – 30. 11. 2007 na Donovaloch. Zápisnica zo 
zasadnutia bola overená a schválená overovateľmi a prezídiom SRK. Prezident SRK 
konštatoval splnenie uznesení a záverov.  
 
Ad 2)  
 Prezident SRK otvoril bod a konštatoval, že sekretariát SRK predložil členom 
pléna väčšinu informácií písomne. Informoval členov pléna o uzneseniach a záveroch 
rokovaní prezídia SRK, ktoré sa konali 14. 1. 2008 a 29. 1. 2008. Doplnil informáciu 
o stanoviská SRK k materiálom z medzirezortného pripomienkového konania. 
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Stanovisko prezídia vypracované viceprezidentom SRK F. Gahérom k súbežným 
pracovným pomerom, bolo predložené ministrovi školstva SR. Na základe stanoviska 
SRK bude v Národnej rade SR predložený návrh na úpravu § 74 ods. 3 zákona 
o vysokých školách na 69 hod./týždeň. Účinnosť nariadenia sa predpokladá v marci 
2008. Prezident zároveň informoval o rokovaní s ministrom školstva k dôvodom 
rušenia kontraktov s agentúrami SAAIC a SAIA, n. o. Ministerstvo školstva 
prehodnotilo svoj zámer zriadiť novú agentúru na administráciu medzinárodnej 
spolupráce a bude pokračovať v doterajšej praxi výberových konaní na 
administrátorov.  
 Viceprezident SRK F. Gahér ďalej informoval, že prezídium SRK prijalo 
stanovisko, ktoré odmietlo príliš nízky minimálny počet povinných vyučovacích 
hodín prírodovedných predmetov v štátnom kurikule na základných a stredných 
školách. Ministerstvo školstva ustúpilo od pôvodného zámeru a nebude znižovať 
počty hodín do takej miery, ako bolo navrhnuté.  
 
Ad 3) 

Prezident SRK odovzdal slovo Magnificencii Ondrejovi Šulajovi, predsedovi 
volebnej komisie SRK. Predseda komisie otvoril voľby viceprezidenta SRK, ktoré sa 
uskutočnili v súlade s volebným poriadkom SRK. Zápisnica z volieb viceprezidenta 
SRK tvorí prílohu č. 1.  

 
Uznesenie č. 1 
 Plénum Slovenskej rektorskej konferencie v súlade s volebným poriadkom 
schválilo Magnificenciu Jána Bujňáka, rektora Žilinskej univerzity v Žiline, na 
funkciu viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie na dvojročné funkčné 
obdobie od 8. 4. 2008 do 7. 4. 2010.  
 

Predseda volebnej komisie Magnificencia Ondrej Šulaj otvoril voľby člena 
dozornej rady SRK, ktoré sa uskutočnili v súlade s volebným poriadkom SRK. 
Zápisnica z volieb člena dozornej rady SRK tvorí prílohu č. 2.  

 
Uznesenie č. 2 
 Plénum Slovenskej rektorskej konferencie v súlade s volebným poriadkom 
schválilo Magnificenciu Alenu Daňkovú, rektorku Vysokej školy medzinárodného 
podnikania ISM Slovakia v Prešove, za členku dozornej rady Slovenskej rektorskej 
konferencie na dvojročné funkčné obdobie od  8. 2. 2008 do 7. 2. 2010.  

 
Prezident SRK predložil návrh členského poplatku v SRK na rok 2008 vo 

výške 10 000,- Sk. Prezident dal hlasovať o návrhu členského poplatku v SRK na rok 
2008. Z 24 prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 24 členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený. 

 
Uznesenie č. 3 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo výšku členského poplatku 
na rok 2008 podľa čl. 8 ods. 2 písm. h) stanov SRK. Členovia pléna Slovenskej 
rektorskej konferencie zašlú na účet Slovenskej rektorskej konferencie č. 



 4 

4040003415/3100 vedený v Ľudovej banke, a. s., pobočka Vysoká 9, 810 00 
Bratislava, členský poplatok na rok 2008  vo výške 10 000,- Sk do 29. 2. 2008.  

 
Prezident SRK predložil návrh rozpočtu SRK na rok 2008, ktorý vychádzal 

z prijatého plánu činnosti SRK na rok 2008 a otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto 
neprihlásil. Prezident dal hlasovať o návrhu rozpočtu SRK na rok 2008. Z 24 
prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 24 členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený. 

 
Uznesenie č. 4 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo rozpočet Slovenskej 
rektorskej konferencie na rok 2008 podľa čl. 8 ods. 2 písm. f) stanov SRK.  
 
Ad 4) 

Prezident SRK otvoril bod rokovania Návrh metodiky rozpisu dotácie zo 
štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2008. Informoval o zvolenom 
postupe na vypracovanie stanoviska SRK. Prezident SRK poveril členov pracovnej 
komisie SRK pre ekonomické záležitosti zozbierať pripomienky členov pléna SRK 
a vypracovať návrh stanoviska. Ten predložil predseda pracovnej komisie 
Magnificencia Rudolf Sivák a prezídium SRK o návrhu rokovalo na zasadnutí  
29. 1. 2008. Uvedený návrh stanoviska predkladá členom pléna SRK na schválenie.  

V diskusii Magnificencia Alena Daňková navrhla zrušiť motivačné štipendiá.  
Magnificencia Libor Vozár vyjadril nesúhlas s predloženým návrhom, ktorý je 

len sumárom stanovísk niekoľkých škôl. Návrh metodiky označil za prijateľný. 
Magnificencia Juraj Wagner principiálne súhlasil s tendenciou v metodike, ale 

nesúhlasil s konštatovaním, že do sektora vysokého školstva ide dostatok finančných 
prostriedkov. SRK usiluje dlhé roky, aby sa zvyšovali prostriedky v oveľa väčšej 
miere. Použité kritérium počtu nezamestnaných absolventov považuje za nezmyselné. 
V súvislosti s publikačnou činnosťou navrhol, aby sa používala jednotná, t.j. 
Kimli čkova metodika, aby sa vo viacerých oblastiach používali rovnaké kritériá. 

Viceprezident SRK F. Gahér  uviedol, že prezentovaná metodika nie je nová, 
ale obsahuje určité zmeny, ako napr. nápočet na tovary a služby. Metodika by mala 
garantovať  zabezpečenie bežnej prevádzky, absenciu tejto požiadavky považuje za 
chybu. V rámci publikácií metodika navrhuje akceptovateľný kompromis. Podporuje, 
aby sa údaje za výskumné granty brali za dva roky, a nie desať mesiacov.  

Magnificencia Rudolf Sivák odmieta zmeny, keďže zmena jedného princípu  
mení celú metodiku.  

Magnificencia Karol Weisslechner upozornil na skutočnosť, že z metodiky 
vypadli umelecké vysoké školy. V návrhu započítavania publikačnej činnosti chýba 
umelecká činnosť, koeficient pre doktorandov v umeleckých odboroch je v porovnaní 
s ich magistrami nízky. Magnificencia Ondrej Šulaj dodal, že negatívny prístup 
v prípade umeleckých vysokých škôl stále pretrváva. Nedopatrením z predchádzajúcej 
metodiky tieto školy vypadli, ale do dnes sa nevykonala náprava.  

Magnificencia Anton Čižmár konštatoval, že technickým vysokým školám 
chýbajú niekoľko miliónové prostriedky a celému sektoru asi 1 miliarda Sk. Navrhol, 
aby SRK žiadala principiálne zvýšenie finančných prostriedkov do rozpočtu.  
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Prezident SRK informoval, aké je stanovisko MŠ SR k návrhu stanoviska 
SRK.  

Magnificencia Beáta Kosová podporila stanovisko týkajúce sa zvýšenia dotácií 
na tovary a služby. Buď sa bude žiadať zvýšenie prostriedkov do výkonového 
systému alebo sa peniaze prenesú do špecifík. Za nekoncepčnú označila skutočnosť, 
že ministerstvo školstva cez špecifiká podporuje prípravu profesií pre všetky rezorty 
okrem zamestnancov vlastného rezortu, t.j. učiteľov. Navrhla, aby sa zohľadnila aj 
príprava učiteľov prírodovedných, technických a informačných predmetov. 
Upozornila na skutočnosť, že metodika delí počty miest nových doktorandov rovnako 
nespravodlivo, ako v predchádzajúcich rokoch. Súhlasí, aby sa doktorandi rozdeľovali 
podľa výkonov vo vede, ale navrhuje odpočítať zo základnej sumy kapitálové 
výdavky.  

Magnificencia Ján Tuček označil za rozhodujúce prijať zásadný postoj SRK. 
Teda vyjadriť súhlas so starou metodikou alebo žiadať novú. Zdôraznil, že celkový 
objem finančných prostriedkov považuje za nízky. Proporčné rozdelenie označil za 
zlé, dohodu na detailoch označil za nemožnú. V súvislosti s publikačnou činnosť 
vyjadril nesúhlas s kategóriami.  

Magnificencia Libor Vozár upozornil na skutočnosť, že Slovenská akadémia 
vied má v roku 2008 rozpočet vo výške 1,6 miliardy Sk. Navrhol zdôrazniť v diskusii 
s ministrom školstva, že vysoké školy v súčasnosti zaostávajú už aj za SAV. 

Magnificencia Juraj Wagner žiadal zohľadniť trendy vývoja v jednotlivých 
oblastiach, ktoré vstupujú v jednotlivých oblastiach ako podklady pre hodnotenie. 
Odmietol tvoriť strategické plánovanie vysokej školy podľa rozpočtu na jeden rok. Ak 
komplexná akreditácia hodnotí za 6 ročné obdobie, aj metodika by sa mala 
vypracovať napr. na 3 ročné obdobie.  

 
Prezident SRK privítal na zasadnutí podpredsedu vlády SR a ministra školstva 

Jána Mikolaja, vedúceho služobného úradu prof. Františka Schlossera, generálneho 
riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠ SR prof. Petra Plavčana, riaditeľa odboru vysokých 
škôl Mgr. Jozefa Jurkoviča, predsedu Rady vysokých škôl SR („RVŠ SR“) prof. 
Viktora Smieška, predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 
(„OZPŠaV“) Ing. Jána Gašperana a podpredsedu MUDr. Alexandra Kurtanského. 
Prezident SRK informoval hostí o doterajšej diskusii.  

 
Vedúci služobného úradu MŠ SR prof. František Schlosser prezentoval 

metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
2008. Princíp metodiky je z časti zachovaný a z časti sa zmenil. MŠ SR chce v roku 
2009 na základe výsledkov komplexnej akreditácie upraviť aj metodiku. V súčasnosti 
MŠ SR robí zbery dát, stále sa pracuje na centrálnom registri študentov a registri 
zamestnancov, robí sa centrálny register publikačnej činnosti. Metodika zaviedla 
parameter nezamestnanosti absolventov, RVŠ SR žiadala trojmesačnú lehotu na 
posúdenie nezamestnanosti. Metodika vypustila malé študijné odbory, ale zachovala 
ich vo forme špecifík. V rámci sociálneho programu sa zvýšila jedna dávka na jedlo 
z 20,- na 30,- Sk. RVŠ SR žiadala zvýšiť podiel prostriedkov na VEGA o 100 %, ale  
tento návrh ide nad rámec štátneho rozpočtu, preto ho MŠ SR neakceptovalo. 
Aplikovaný výskum pôjde podľa predchádzajúcej praxe. MŠ SR akceptovalo 
požiadavky prorektorov na motivačné štipendiá. Ďalšou pripomienkou RVŠ SR bol 
presun geografie do prírodných vied. MŠ SR potvrdilo, že za publikačnú činnosť 
môžu aj umelecké vysoké školy získavať prostriedky. Rezort súhlasí so zvýšením 
paušálu za 1 publikáciu z 50,- na 70,- Sk, aj pre umelecké vysoké školy, ale až po 
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úprave nekorektných údajov v Centrálnom registry evidencie publikačnej činnosti 
(„CREPČ“). Externé doktorandské štúdium s váhou 0,6 ministerstvo zamietlo. RVŠ 
SR tiež žiadala preradiť rezervu na motivačné štipendiá a zvýšiť koeficient pre zubné 
lekárstvo, s čím MŠ SR nesúhlasí. 

Vedúci služobného úradu MŠ SR predložil rozpis na verejné vysoké školy. 
Informoval o koeficientoch denného a externého štúdia pre 1. až 3. stupeň. Koeficient 
uplatniteľnosti označil za nepodstatný z hľadiska rozpočtu. Ministerstvo vyčlenilo na 
informačné systémy paušály. Keďže každá škola musí posielať údaje do databázy. 
MŠ SR súhlasí so zvýšením na 70,- Sk po vyčistení databáz. Finančné prostriedky na 
štipendiá pôjdu na existujúcich doktorandov. V Agentúre na podporu vedy a výskumu 
sa vytvorí ďalšia schéma pre doktorandov. MŠ SR chce zvýšiť štipendiá na denných 
doktorandov. Zvýši sa počet na 1400 doktorandov, teda finančné prostriedky na 
podporu doktorandov sa zvýšia o18,8 %.  

Ako problémy označil presuny študentov z externého na denné štúdium. MŠ 
SR bude aktualizovať databázy pravidelne mesačne. Všetky úpravy sa budú premietať 
do podkladov pre rozpočet k 31. 10. Treba rozhodnúť o zvýšení paušálu za jednu 
publikáciu po vyčistení CREPČ. Problémom sú aj zmeny počtu a zaradenia študentov 
počas akademického roka. V prípade neoprávnených presunov bude MŠ SR žiadať 
vrátenie prostriedkov od vysokej školy. Ďalej informoval o návrhu RVŠ SR zriadiť 
poradnú komisiu, ktorá sa bude venovať novým pravidlám metodiky po ukončení 
komplexných akreditácií.  

 
Minister školstva SR zdôraznil za prioritu prechod na výkony v pedagogickej 

činnosti a vo vede na pomer 70:30, ktorý podporí kvalitu a uviedol, že tento pomer sa 
bude v budúcom roku ešte zvyšovať v prospech vedy. MŠ SR má k dispozícii analýzu 
predbežných dopadov a údaje označilo za zaujímavé. Niektoré školy si polepšia a iné 
pohoršia. Informoval o zvýšení prostriedkov na SAV o 200 mil. MŠ SR má 
k dispozícií 400 mil. Sk, ktoré chce dať na doktorandov. Minister školstva sa dohodol 
s prezídiom SRK, že nárast doktorandov bude len o 20 %. Ale doplnil, že počty sa 
dajú ešte zvýšiť.  
 

Viceprezident SRK Ján Bujňák predložil návrh stanoviska pléna SRK. Ten 
vychádza zo stanoviska vypracovaného pracovnou komisiou SRK pre ekonomické 
záležitosti. Plénum v nej konštatuje, že metodika vychádza z predchádzajúcej praxe. 
Plénum SRK akceptuje navrhovanú metodiku s nasledujúcimi pripomienkami: 
• objem celkových finančných prostriedkov do sektora považuje za nedostatočný, 
• SRK považuje za zvlášť nevyhnutné zvýšiť prostriedky na tovary a služby a na 

poskytovanie vysokoškolského vzdelávania minimálne na úroveň minulého roka.  
Minister školstva vyjadril súhlas s pripomienkami a sľúbil zvýšiť prostriedky 

na tovary a služby. Komisia ďalej navrhla, aby sa ministerstvo zaoberalo aj 
pripomienkami, ktoré odzneli v diskusii a sú zaznamenané v zápise.  

V diskuii viceprezident SRK František Gahér žiadal zvýšenie prostriedkov na 
koeficient nákladovosti na zubné lekárstvo, ktoré je finančné veľmi náročné. Požiadal 
aj zvýšiť koeficient na doktorandov umeleckých smerov. Minister školstva súhlasil, 
že sa zvýšia prostriedky v špecifikách.  

Magnificencia Rudolf Sivák doplnil, že pracovná komisia SRK pre 
ekonomické záležitosti navrhla nemeniť metodiku, len zvýšiť časť tovary a služby. 
Preto komisia nenavrhla do uznesenia žiadne konkrétne požiadavky, ale uvíta ich 
zohľadnenie v špecifikách.  
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Magnificencia Beáta Kosová žiadala dať v špecifikách aj prostriedky na 
prípravu učiteľov prírodovedných, technických a informačných predmetov, keďže sa 
zvyšuje podpora  pracovníkov všetkých rezortov okrem učiteľov. Vysokým školám 
chýbajú moderné laboratória na ich prípravu. Zaujímala sa o dopad na rozdeľovanie 
doktorandských miest, ak sa schváli metodika v tejto podobe. Navrhla, aby sa 
v prípade rozdeľovania doktorandov zohľadnili výsledky vo vede očistené od 
kapitálových výdavkov.  Minister školstva vyjadril súhlas s úpravou prerozdeľovania 
doktorandov. Vedúci služobného úradu uviedol, že študenti, ktorí majú informačno-
komunikačné technológie pôjdu cez špecifiká. Minister školstva prisľúbil, že sa budú 
pripomienkami zaoberať.  

Magnificencia Alena Daňková sa zaujímala, či sa menila tabuľka pre 
motivačné štipendiá a či neboli z nej súkromné vysoké školy vyčlenené. Vedúci 
služobného úradu MŠ SR nevedel dať odpoveď na otázku.  

Predseda RVŠ SR prof. Viktor Smieško ocenil rektorov za nomináciu 
prorektorov do pracovnej skupiny pre posúdenie metodiky. Ocenil postup 
ministerstva pri vypracovaní metodiky, pretože kladie dôraz na kvalitu.  

Predseda OZPŠaV Ing. Ján Gašperan informoval o stanovisku k metodike. 
OZPŠaV sa stotožnili so stanoviskom RVŠ SR. Výhrady majú len ku kritériu 
uplatniteľnosti absolventov. Za objektívny termín zberu údajov označil 31. 10.  

Minister školstva konštatoval, že ministerstvo akceptovalo asi 80 % návrhov  
RVŠ SR. Zamietli napr. požiadavku zvýšenia váhy pre externých doktorandov. 
V súvislosti so zamestnateľnosťou absolventov minister upozornil na skutočnosť, že 
v súčasnosti vysoké školy vychovávajú veľa právnikov. Návrh OZPŠaV mapovať 
údaje k 31. 10. označil za možný. Vedúci služobného úradu MŠ SR oponoval, že 
požiadavka na dva termíny mapovania zamestnateľnosti prišla od SRK, preto 
ministerstvo predložilo návrh na rozsah 3 mesiacov pri zisťovaní údajov.  

Viceprezident SRK František Gahér požiadal o podrobnosti týkajúce sa 
preraďovania študentov z denného na externé štúdium.  

Magnificencia Libor Vozár požiadal vrátiť sa k stanovisku SRK. Podporil 
návrh komisie. Informoval o zisteniach týkajúcich sa platov doktorandov a asistentov 
po dizertačnej skúške.  Doktorandi sú na tom lepšie ako zamestnanci vysokých škôl.  

Magnificencia Rudolf Sivák sa zaujímal, či stanovisko pracovnej komisie 
SRK pre ekonomické záležitosti zostáva ako odporúčanie.  

 
Vedúci služobného úradu MŠ SR prof. František Schlosser potvrdil, že 

ministerstvo urobí zber údajov o študentoch dvakrát. MŠ SR dalo fakultám možnosť 
opraviť údaje  k 31. 10., aby malo k dispozícií korektné údaje. Zarazili ho vyjadrenia 
niektorých rektorov a dekanov, ktorí v médiách priznali, že preradili študentov 
z denného do externého štúdia. Z 3 univerzít údaje na ministerstvo neprišli. Pre 
vznesené podozrenia ministerstvo vykoná analýzu pomeru denných a externých 
študentov. Zároveň v novej dotačnej zmluve bude upozornenie, aby vysoké školy 
uvádzali korektné údaje, pretože v opačnom prípade ide o neoprávnené využívanie 
verejných prostriedkoch.  

Minister školstva informoval o rozhodnutí, že v dennom štúdiu musí škola 
zabezpečiť 18 hodín kontaktnej výučby pre študenta btýždenne. 

Magnificencia Boris Banáry odmietol tvrdenia, ktoré sa vyskytli v médiách 
ohľadne preraďovania študentov na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Išlo 
o nezrovnalosť pri zaraďovaní študentov, ktorí majú kombinovanú metódu štúdia.  
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Prezident SRK uzatvoril diskusiu a dal hlasovať o návrhu uznesenia pléna 
SRK k metodike rozpisu dotácií na verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu na rok 
2008.  Z 24 prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 22 členov 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 
Návrh bol schválený. 
 
Uznesenie č. 5 

Pracovná komisia Slovenskej rektorskej konferencie pre ekonomické 
záležitosti vypracovala stanovisko k Metodike rozpisu dotácii pre verejné vysoké školy 
zo štátneho rozpočtu na rok 2008. Plénum Slovenskej rektorskej konferencie 
konštatuje, že navrhnutá metodika vychádza z princípov metodiky z minulých rokov.  
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie akceptuje navrhovanú metodiku 
s nasledujúcimi pripomienkami:  

1. Objem finančných prostriedkov považujeme celkove za nedostatočný; 
2. Zvlášť považujeme za nevyhnutné zvýšiť financie v kategórii 630 Tovary 

a služby a v 07711 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania minimálne na 
úroveň minulého roka. 

 
Ad 5) 
 Prezident SRK informoval o navrhovanom postupe prezídia v súvislosti so 
sektorovou správou predloženou Európskou asociáciou univerzít. Podľa požiadavky 
prezidenta SRK mali členovia pléna 4 týždne na predloženie faktických pripomienok 
k návrhu správy. Túto možnosť využila len Vysoká škola manažmentu, ktorá 
pripomienkovala chybu v zozname vysokých škôl. K návrhu neboli vznesené žiadne 
iné pripomienky. Prezident navrhol prijať uznesenie, ktorým plénum SRK berie na 
vedomie návrh sektorovej správy. Prítomní všetkými hlasmi súhlasili s návrhom 
uznesenia. 

 
Uznesenie č. 6 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie sa oboznámilo s návrhom Sektorovej 
evaluačnej správy Európskej asociácie univerzít „Slovenský vysokoškolský sektor 
a jeho výskumná kapacita“, ktorý bol predložený na základe zmluvy uzatvorenej 
medzi Ministerstvom školstva SR, Slovenskou rektorskou konferenciou a Európskou 
asociáciou univerzít 15. decembra 2005 a berie na vedomie obsah správy s 
pripomienkou.  

 
Prezident SRK navrhol vytvoriť komisiu, ktorá vypracuje na základe analýzy 

sektorovej správy a diskusie, ktorá odznie na konferencii 19. 2. 2008, akčný plán 
SRK. Za členov pracovnej komisie ad hoc navrhol Magnificencie Jána Bujňáka, 
Antona Čižmára, Rudolfa Siváka a Libora Vozára. Prítomní súhlasili s návrhom 
a s nomináciami.  
 
Záver 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie zriadilo pracovnú komisiu ad hoc, 
ktorej úlohou je vypracovať návrh akčného plánu SRK pre aplikáciu odporúčaní 
sektorovej správy. Členmi komisie sú Magnificencie Ján Bujňák, Anton Čižmár, 
Rudolf Sivák a Libor Vozár. Pracovná komisia predloží návrh akčného plánu na 44. 
riadnom zasadnutí pléna SRK, ktoré sa bude konať 24. – 25. 4. 2008 na Čingove.  
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Ad 6) 

Prezident SRK informoval o záveroch prezídia v súvislosti s problematikou 
plagiátorstva. Navrhol, aby sa práce kontrolovali sofvérom. Informoval o návrhu 
Magnificencie Branislava Lichardusa. Viceprezident SRK F. Gahér informoval, že 
elektronická databáza problém úplne nerieši, je to pomôcka, ale prepojený 
elektronický archív to z časti rieši. S návrhom vyjadrili súhlas Magnificencie Ján 
Štencl, Alena Daňková a Juraj Wagner. Viceprezident SRK Ján Bujňák predložil 
návrh uznesenia pléna SRK. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu uznesenia pléna 
SRK k plagiátorstvu.  Z 24 prítomných členov hlasovalo: 
Za návrh: 24 členov 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Návrh bol schválený. 

 
Uznesenie č. 7 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie sa opätovne zaoberalo 
problematikou plagiátorstva. Žiada Ministerstvo školstva SR koordinovať príslušné 
aktivity, súvisiace najmä obstaraním príslušného programového vybavenia. Zároveň 
vyzýva členov Slovenskej rektorskej konferencie, aby vytvorili elektronický archív 
záverečných prác. Odporúča, aby vysoké školy upravili svoje predpisy tak, že budú 
postihovať problém plagiátorstva. 
 
Ad 7) 

V bode rôzne sa minister školstva vrátil ku kritériám pre profesorov, rozdiely 
medzi fakultami označil za veľké. Od nominovaných vyžaduje pedagogický výkon, 
teda napísanie učebnice, skrípt. Preto zadržal niektoré nominácie. Prezident SRK 
navrhol, aby ministerstvo prijalo rámcové kritériá vo forme odporúčaní pre vysoké 
školy. Magnificencia Juraj Wagner poznamenal, že kritériá sú schválené 
Akreditačnou komisiou v rámci udelenia práva univerzite na habilitácie a inaugurácie. 
Viceprezident SRK F. Gahér uviedol, že platný zákon nezmocňuje ministra vydať 
také usmernenia. Rektori sa môžu dohodnúť neformálne, alebo bude prijatá novela 
zákona. Minister školstva súhlasil s návrhom riešiť otázku kritérií cez akreditačný 
spis. Legislatívne sa upraví štatút Akreditačnej komisie. Magnificencia Rudolf Sivák 
dodal, že kritériá upravuje vyhláška o habilitácií docentov a vymenúvaní profesorov, 
treba ju len dodržiavať. Magnificencia Ladislav Mirrosay dodal, že na tento problém 
narážajú dekani a rektori dlhodobo. Právo má vymenúvacia komisia, to je komunita, 
ktorá sa pozná, neakceptujú nejaké kritéria. Niekedy návrhy zastaví vedecká rada, ale 
nestáva sa to často. Magnificencia Karol Polák dodal, že kritériá na docentov 
a profesorov sa znižujú, ale je to neakceptovateľné. Viceprezident SRK F. Gahér 
dodal, že v Českej republike zákon umožňuje rektorovi, ak má pochybnosť, predložiť 
návrh na posúdenie vedeckej rade.  
 

Minister školstva informoval o zámere navštíviť vysoké školy, ktoré žiadali o 
kapitálové investície na rozostavané stavby. Tiež otvoril otázku vzťahu k operačnému 
programu. Uviedol, že v OP Veda a výskum nie sú bratislavské vysoké školy. Preto 
navrhol, aby sa pri deľbe rozpočtu pridali prostriedky bratislavským vysokým školám. 
Magnificencia Anton Čižmár upozornil na rozdielny prístup, kedy sa 
mimobratislavské vysoké školy musia uchádzať o prostriedky v súťaži, ale 
bratislavské vysoké školy ich dostanú bez súťaže.  



 10 

Magnificencia Juraj Wagner sa zaujímal, ako budú riešené prostriedky, ktoré 
treba na spolufinancovanie projektov  z operačného programu. Magnificencia Beáta 
Kosová doplnila, že finančných prostriedkov bude k dispozícií dosť, ale vysoké školy 
ich nemusia dostať, keďže nemajú prostriedky potrebné na spolufinancovanie. 
Minister školstva SR potvrdil, že si uvedomuje ťažkú situáciu a bude usilovať 
o riešenie.  
 

Minister školstva informoval o publikovaní prvej výzvy na podporu 
infraštruktúry vysokých škôl. Za minimálny štandard označil vybavenie učební 
a ubytovní informačno-komunikačnou technikou. Objem prostriedkov sa zvýšil 
a môže pokryť asi 80 % vysokých škôl. Výzva bude zverejnená 29. 2. 2008. Vysoké 
školy budú mať 100 dní na podanie projektov. Hodnotiaca komisia bude mať 100 dní 
na ich vyhodnotenie. Na podpísanie kontraktu bude 30 dní. Prijímatelia budú verejné 
a štátne vysoké školy a SAV. Spoluúčasť vysokých škôl je v princípe 15 %, ale len 5 
% dajú vysoké školy, 10 % je z technickej pomoci.  

Druhá výzva na podporu centier excelentnosti bude otvorená aj bratislavským 
subjektom. Zatiaľ sa o prostriedky nebudú môcť uchádzať súkromné vysoké školy. 
Ministerstvo však požiadalo Európsku komisiu o takúto možnosť. V súčasnosti sa 
pracuje na kritériách, ale centrá nebudú mať právnu subjektivitu, umožní sa voľné 
združovanie. Projekty sa zamerajú len na základný výskum. Uvažuje sa s tvorbou 70 
– 80 centier. Problémom je, že Bratislava sa nebude môcť spájať so zvyškom 
Slovenska, keďže ide o dve rozdielne výzvy. Spoluúčasť bude vo výške 5 %, max. 
suma na jeden projekt 40 mil. Sk. Podporovať sa bude vytvorenie centier. Kritériá 
pôjdu podľa projektov Agentúry na podporu vedy a výskumu. Minister ďalej 
informoval, že vláda SR schválila nový zákon o vede, ktorý definuje centrá 
excelentnosti, technologické inkubátory, výskumno-vývojové centrá a technické 
parky. 

Ministerstvo školstva otvorilo aj národné výzvy a to prípravu učiteľov jazykov 
pre základné školy na úrovni Štátneho pedagogického ústavu. Pôjde o 4 semestrové 
štúdium. Ďalšie projekty pôjdu na informačno-komunikačné technológie. 

V diskusii Magnificencia Anton Čižmár upozornil, že pôvodne sa hovorilo o 
celonárodnom rozmere centier a vysoké školy začali takto pripravovať projekty. 
Viceprezident F. Gahér poznamenal, že sa zmenila zásadná stratégia, s ktorou vysoké 
školy počítali. Zaujímal sa, či ostal v platnosti princíp monotematickosti. Minister 
potvrdil platnosť princípu monotematickosti a dodal, že jednotlivé  katedry môžu byť 
vo viacerých centrách.  
 

Magnificencia René Matlovič sa zaujímal o výklad legislatívy týkajúcej sa 
garantov pri akreditácii učiteľských programov, ktoré vyžadujú profesorov pre 
magisterský stupeň. Prezident SRK sa zaujímal, prečo musí byť pracovná zmluva 
súčasťou akreditačného spisu. Minister školstva informoval, že Akreditačná komisia 
je poradný orgán vlády a že ide o nariadenie vlády. Ak sa už niekto objavil 
v akreditačnom spise ako garant alebo gestor, nesmie sa objaviť v žiadnom spise inej 
vysokej školy. Vedúci služobného úradu potvrdil, že môže ísť aj o docenta. Minister 
doplnil, že garantom musí byť profesor. Magnificencia Beáta Kosová poznamenala, 
že nariadenie vlády hovorí o garancii pre jeden študijný program. Viceprezident SRK 
F. Gahér označil ako špecifický problém garantovanie prekladateľstva a tlmočníctva. 
Minister školstva prisľúbil, že sa tým bude zaoberať.   
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Magnificencia Juraj Wagner odovzdal ministrovi školstva Jánovi Mikolajovi 
ocenenie zlatú medailu Maximiliána Hella za prínos pre rozvoj Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka v Trenčíne a za prínos pre rozvoj vedy a vzdelávania 
v Slovenskej republike.  
 

Generálna sekretárka SRK informovala o zahraničnej služobnej ceste na 
zasadnutie výboru EUA, ktoré sa konalo 24. – 25. 1. 2008 v Bruseli. Prezident SRK 
navrhol predložiť členom pléna odporúčania EUA pre otvorený prístup. Pripomienky 
členov SRK zapracuje pracovná komisia SRK pre výskum do návrhu stanoviska, 
ktoré členovia pléna schvália per rollam.  

 
Zástupca firmy Microsoft Roman Rusev informoval o postupe prác na 

realizácii projektu „Student LIVE“. Prezentácia bude zaslaná členom SRK 
elektronicky.  

 
Vedúci redakcie publicistiky Slovenskej televízie Milan Laca informoval 

o možnosti spolupráce členov akademickej obce v relácii „Správy a komentáre“. 
Informácia bola členom pléna SRK predložená aj písomne.  
 

Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť. Prezident SRK sa 
poďakoval Magnificencii Jurajovi Wagnerovi, hostiteľovi rokovania, za prípravu 
a zabezpečenie rokovania v Trenčianskych Tepliciach. V súvislosti s blížiacim sa 
ukončením jeho funkčného obdobia rektora mu poďakoval za spoluprácu  a zaželal 
ďalšie úspechy v osobnom a pracovnom živote.  

 
Magnificencia Alena Daňková pozvala členov pléna na 44. riadne zasadnutie 

SRK, ktoré sa bude konať 24. – 25. 4. 2008 na Čingove.  
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
 
prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.         Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová    prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 

               prezident 
Slovenskej rektorskej konferencie 
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Príloha č. 1 
Zápisnica volebnej komisie Slovenskej rektorskej konferencie 

o voľbe viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie 
na funkčné obdobie od 8. 4. 2008 do 7. 4. 2010 

 
Volebná komisia v zložení: 

• Magnificencia Ondrej Šulaj – predseda 
• Magnificencia Beáta Kosová – členka 
• Magnificencia Karol Polák - člen 
organizuje voľbu viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie a konštatuje, že 24 
členov Slovenskej rektorskej konferencie z celkového počtu 29 členov s hlasovacím 
právom sa zúčastnilo volieb, čím bol splnený čl. 1 ods. 2 volebného poriadku Slovenskej 
rektorskej konferencie.  
 

Členovia pléna SRK predložili nasledujúce návrhy na kandidátov na funkciu 
viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie: 
• Magnificencia Ján Bujňák – 15 hlasov 
• Magnificencia Anton Čižmár – 1 hlas 
• Magnificencia Alena Daňková – 1 hlas 
• Magnificencia Beáta Kosová – 1 hlas 
• Magnificencia Jozef Kuril – 2 hlasy 
• Magnificencia Karol Polák – 1 hlas 
• Magnificencia Libor Vozár – 1 hlas 
Magnificencie Anton Čižmár, Alena Daňková, Beáta Kosová, Jozef Kuril, Karol Polák a 
Libor Vozár sa vzdali kandidatúry. Na funkciu viceprezidenta SRK kandidoval 
Magnificencia Ján Bujňák.  

 
Predseda volebnej komisie požiadal členov pléna SRK, aby sa zúčastnili na 

prvom kole voľby viceprezidenta SRK. Volebná komisia konštatuje, že v 1. kole voľby 
bolo odovzdaných 24 hlasovacích lístkov, z toho bolo pri sčítaní po hlasovaní 22 
platných. Za zvolenie Magnificencie Jána Bujňáka hlasovalo 22 členov pléna SRK. 2 
hlasy boli neplatné.  
 
Záver 

Volebná komisia Slovenskej rektorskej konferencie konštatuje, že v 1. kole voľby 
na funkciu viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie bol v zmysle čl. 1 ods. 3 
platného volebného poriadku zvolený Magnificencia Ján Bujňák, rektor Žilinskej 
univerzity v Žiline. Funkčné obdobie viceprezidenta je od 8. 4. 2008 do 7. 4. 2010 

 
 
prof. Ondrej Šulaj                      ......................................................... 
  
 
prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.  .......................................................... 
 
 
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.  .......................................................... 
 
 
Trenčianske Teplice 8. 2. 2008 
 
Zapísala: Mgr. M. Čikešová  
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Príloha č. 2 
Zápisnica volebnej komisie Slovenskej rektorskej konferencie 
o voľbe člena dozornej rady Slovenskej rektorskej konferencie 

na funkčné obdobie od 8. 2. 2008 do 7. 2. 2010 
 

Volebná komisia v zložení: 
• Magnificencia Ondrej Šulaj – predseda 
• Magnificencia Beáta Kosová – členka 
• Magnificencia Karol Polák - člen 
organizuje voľbu člena dozornej rady Slovenskej rektorskej konferencie a konštatuje, 
že 24 členov Slovenskej rektorskej konferencie z celkového počtu 29 členov 
s hlasovacím právom sa zúčastnilo volieb, čím bol splnený čl. 1 ods. 2 volebného 
poriadku Slovenskej rektorskej konferencie.  
 

Členovia pléna SRK predložili nasledujúce návrhy na kandidátov na funkciu 
člena dozornej rady Slovenskej rektorskej konferencie: 
• Magnificencia Viera Cibáková – 2 hlasy 
• Magnificencia Anton Čižmár – 2 hlasy 
• Magnificencia Alena Daňková, - 5 hlasov 
• Magnificencia Beáta Kosová – 2 hlasy 
• Magnificencia Ladislav Mirossay – 2 hlasy 
• Magnificencia Karol Polák – 1 hlas 
• Magnificencia Rudolf Sivák – 3 hlasy 
• Magnificencia Karol Weisslechner – 5 hlasov 
Magnificencie Viera Cibáková, Anton Čižmár, Beáta Kosová,  Ladislav Mirossay 
a Karol Polák sa vzdali kandidatúry. Na funkciu člena dozornej rady SRK kandidovali 
Magnificencie Alena Daňková,  Rudolf Sivák a Karol Weisslechner.  

 
Volebná komisia konštatuje, že vo voľbe bolo odovzdaných 24 hlasovacích 

lístkov, z toho bolo pri sčítaní po hlasovaní 23 platných a 1 neplatný.  
 
• Magnificencia Alena Daňková – za 11 hlasov 
• Magnificencia Rudolf Sivák – za 5 hlasov 
• Magnificencia Karol Weisslechner – za 7 hlasov 
 

Volebná komisia pre voľby člena dozornej rady Slovenskej rektorskej 
konferencie konštatuje, že v 1. kole volieb nebol zvolený žiaden kandidát na funkciu 
člena dozornej rady SRK. Predseda volebnej komisie preto navrhol uskutočniť 
opakovanú voľbu, do ktorej postupujú dvaja kandidáti, ktorí v predchádzajúcej voľbe 
získali najvyšší počet hlasov. 

 
Volebná komisia konštatuje, že v opakovanej voľbe bolo odovzdaných 24 

hlasovacích lístkov, z toho bolo pri sčítaní po hlasovaní 23 platných a 1 neplatný. 
V opakovanej voľbe hlasovali prítomní členovia SRK: 
 
• Magnificencia Alena Daňková – za 14 hlasov 
• Magnificencia Karol Weisslechner – za 9 hlasov 
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Záver 
Volebná komisia pre voľby člena dozornej rady Slovenskej rektorskej 

konferencie konštatuje, že v opakovanej voľbe bola v zmysle čl. 1 ods. 3  platného 
volebného poriadku Slovenskej rektorskej konferencie zvolená Magnificencia Alena 
Daňková, rektorka Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia 
v Prešove. Funkčné obdobie členky dozornej rady Slovenskej rektorskej konferencie je 
od 8. 2. 2008 do 7. 2. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof. Ondrej Šulaj                        ......................................................... 
  
 
 
prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.  .......................................................... 
 
 
 
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.  .......................................................... 
 
 
 
Trenčianske Teplice 8. 2. 2008 
 
 
Zapísala: Mgr. M. Čikešová  


