Zápisnica zo 44. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie,
ktoré sa konalo 25. 4. 2008 na Čingove
Prítomní:
• doc. Ing. Sándor Albert, CSc.
• prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
• prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.
• prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
• Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
• doc. Ing. Alena Daňková, CSc.
• 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.
• prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
• prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
• prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
• doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
• doc. Mgr. art. Matúš Oľha
• prof. Ondrej Šulaj
• prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
• prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
Ospravedlnení:
• doc. Ing. Viera Cibáková, CSc.
• prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
• plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
• prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
• Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
• doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
• prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
• Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
• prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
• prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
Hostia:
• PhDr. Anna Čekanová
• Ing. Alexandra Drgová
• Mgr. Jozef Jurkovič
• prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
• PaedDr. Mikuláš Ortutay
• doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
• PhDr. Anton Znašík
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Program:
1. Kontrola uznesení prijatých na 43. riadnom zasadnutí pléna SRK (Trenčianske
Teplice, 7. - 8. 2. 2008)
2. Informácie prezidenta a prezídia SRK
3. Aplikačný dokument Sektorovej správy EUA
4. Ekonomický informačný systém
5. Novelizácia zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a
vývoja
6. Prezentácia „Slovenská univerziáda“
7. Informácie z MŠ SR
• Projekt aplikácie e-podpisu
8. Vnútorné záležitosti SRK
• Voľba čestného člena SRK
• Schválenie výročnej správy SRK a správy o hospodárení SRK za rok 2007
• Schválenie členského poplatku v HSV SR v roku 2008
• Doplnenie členov PK SRK pre ekonomické záležitosti a šport
• Pristúpenie k Deklarácii o spoločenskej zhode zaviesť a používať euro
• EUNIS-SK
• Európsky technologický a inovačný inštitút
• Výberové konanie na pozíciu generálneho sekretára SRK
9. Rôzne
Rokovanie viedol: Magnificencia prof. Vladimír Báleš, prezident Slovenskej
rektorskej konferencie (ďalej len „SRK“).
Prezident SRK privítal prítomných členov pléna SRK a predložil na
schválenie upravený návrh programu rokovania. Plénum SRK súhlasilo s návrhom.
Prezident SRK konštatoval, že plénum SRK je uznášaniaschopné.
Prezident SRK navrhol ako overovateľov zápisnice Magnificencie prof. René
Matloviča a prof. Jána Tučeka. Z 20 prítomných členov hlasovalo:
Za návrh: 20 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Prezident SRK predložil návrh na členov návrhovej komisie pre 44. riadne
zasadnutie pléna SRK a to Magnificencie prof. Antona Čižmára, doc. Františka
Gahéra a prof. Libora Vozára. Z 20 prítomných členov hlasovalo:
Za návrh: 20 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Ad 1)
Prezident SRK vykonal kontrolu uznesení a záverov prijatých na 43. riadnom
zasadnutí pléna SRK, ktoré sa konalo 8. 2. 2008 v Trenčianskych Tepliciach.
Zápisnica zo zasadnutia bola overená a schválená overovateľmi a prezídiom SRK.
Magnificencia doc. Alena Daňková vystúpila s pripomienkou k zápisnici, ktorá bola
prijatá. Upravená zápisnica bude zverejnená na webovej stránke SRK.
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Ad 2)
Prezident SRK otvoril bod a konštatoval, že členom pléna boli predložené
informácie písomne. Informoval členov pléna o medzirezortných pripomienkových
konaniach, služobných cestách, nomináciách a rokovaniach prezídia.
Ad 3
Magnificencia prof. Ján Bujňák, viceprezident SRK a člen pracovnej komisie
pripravujúcej aplikačný dokument uviedol návrh textu. Viceprezident SRK
konštatoval, že do požadovaného termínu predložila pripomienky iba Magnificencia
prof. Beáta Kosová. Predložené pripomienky, okrem podpory vysokoškolskej
prípravy učiteľov prírodovedných a technických predmetov na základných
a stredných školách, ktoré neboli súčasťou sektorovej správy EUA o stave vysokého
školstva, označil za prijateľné. Prítomní súhlasili s takto predloženými
pripomienkami. Do diskusie k návrhu textu sa neprihlásil nik.
Prezident SRK Magnificencia prof. Vladimír Báleš dal hlasovať o návrhu
Aplikačného dokumentu Sektorovej správy Európskej asociácie univerzít „Slovenský
vysokoškolský systém a jeho výskumná kapacita“ vypracovaný Slovenskou
rektorskou konferenciou. Z 20 prítomných členov hlasovalo:
Za návrh: 20 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 1
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo Aplikačný dokument
Sektorovej správy Európskej asociácie univerzít „Slovenský vysokoškolský systém
a jeho výskumná kapacita“ vypracovaný Slovenskou rektorskou konferenciou
s predloženými pripomienkami.
Dokument bude predložený ministrovi školstva SR.
Ad 4)
Magnificencia doc. František Gahér, viceprezident SRK, predložil návrh
uznesenia, týkajúceho sa požiadavky Klubu kvestorov k ekonomickému informačnému systému. Doplnil, že stále chýba právny vzťah medzi univerzitami
a Ministerstvom školstva SR. Podľa informácií kvestorov má projekt eurokonverzie
začať v máji 2008, ale mnoho náležitostí nie je ešte pripravených. Prítomní členovia
SRK podporili predložený návrh.
Prezident SRK Magnificencia prof. Vladimír Báleš dal hlasovať o návrhu
uznesenia SRK k ekonomickému informačnému systému. Z 20 prítomných členov
hlasovalo:
Za návrh: 20 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 2
(1) Slovenská rektorská konferencia vyzýva Ministerstvo školstva SR, aby
zabezpečilo súčinnosť s dodávateľmi ekonomického finančného systému FIS pri
zavádzaní EURO na verejných vysokých školách.
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(2) Slovenská rektorská konferencia sa obracia na Ministerstvo školstva SR,
aby vypracovalo do 15. 5. 2008 metodické usmernenie, resp. predpis v súlade s
požiadavkou dodávateľa ekonomického finančného systému FIS, uvedenou v liste
dodávateľov z 22. 4. 2008 adresovanom vedúcemu služobného úradu Ministerstva
školstva SR prof. Ing. Františkovi Schlosserovi, CSc. a zaslanom rektorom verejných
vysokých škôl na vedomie.
(3) Slovenská rektorská konferencia zriaďuje pracovnú komisiu na riadenie
ďalšej prevádzky FIS na verejných vysokých školách v zložení Magnificencie doc. Ing.
Martin Mišút, CSc. (predseda), prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., doc. PhDr. František
Gahér, CSc. a prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
(4) Uznesenie bude predložené ministrovi školstva SR v samostatnom liste.
Ad 5)
Magnificencia prof. Libor Vozár informoval o stave v Agentúre na podporu
vedy a výskumu. Agentúra mala sľúbené finančné prostriedky, preto rozbehla ďalšie
aktivity. K navýšeniu však nedošlo a rezortné ministerstvo žiada zvýšenie úspešnosti
vo výzvach. Preto navrhol, aby SRK požiadala ministra školstva vyčleniť ďalšie
finančné prostriedky pre agentúru.
V súčasnosti je v legislatívnom procese v Národnej rade SR vládny návrh
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej
podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Navrhované znenie novely
zákona umožní centrálne financovanie rezortných ústavov z kapitoly ministerstva
školstva. V diskusii prítomní odmietli takýto zámer.
Prezident SRK Magnificencia prof. Vladimír Báleš dal hlasovať o návrhu
uznesenia SRK k situácii v Agentúre na podporu vedy a výskumu a k novelizácii
zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja. Z 20 prítomných členov
hlasovalo:
Za návrh: 20 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 3
(1) Slovenská rektorská konferencia so znepokojením prijala informáciu
o tom, že Agentúra na podporu vedy a výskumu z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov prijala moratórium na vyhlasovanie verejných výziev na predkladanie
žiadostí na podporu výskumu a vývoja. Slovenská rektorská konferencia žiada
ministra školstva SR a ministra financií SR, aby zabezpečili dostatočné finančné
zdroje na plnenie úloh Agentúry na podporu vedy a výskumu.
(2) V štátoch Európskej únie sa pri tvorbe koncepcií a uskutočňovaní štátnej
podpory výskumu a vývoja vychádza z hlavného princípu netrieštiť prostriedky
a kapacity v oblasti výskumu a vývoja, a preto sa výskum a vývoj sústreďuje na
univerzitách. V návrhu novely zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (parlamentná tlač č. 549) sa nachádza ustanovenie,
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ktoré umožňuje, aby poberateľmi štátnej podpory výskumu a vývoja inštitucionálnou
formou boli aj rezortné výskumné ústavy (právnické osoby uskutočňujúce výskum
a vývoj, ktoré sú zriadené ústrednými orgánmi), čo by znamenalo trieštenie aj tak
nízkej podpory vedy a výskumu zo štátneho rozpočtu.
(3) Slovenská rektorská konferencia sa preto obracia na poslancov Národnej
rady SR, aby takéto ustanovenie neprijali, nakoľko ohrozuje konkurencieschopnosť
nielen slovenskej vedy v európskom priestore, ale aj kvalitu vysokoškolského
vzdelávania.
Ad 6)
Prezident SRK Magnificencia prof. Vladimír Báleš privítal na rokovaní
predstaviteľov Slovenskej asociácie univerzitného športu PhDr. Antona Znašíka,
prezidenta a PaedDr. Mikuláša Ortutaya, generálneho sekretára. Menovaní
prezentovali asociáciu a jej súčasné aktivity, Univerziádu SR 2008 zimnú a letnú časť
a Akademické majstrovstvá sveta 2008 vo vodnom slalome a zjazde, ktoré organizujú
na Slovensku v Čunove.
Ad 7)
Prezident SRK privítal na zasadnutí podpredsedu vlády SR a ministra školstva
SR prof. Jána Mikolaja, riaditeľku implementačnej agentúry Ministerstva školstva SR
pre štrukturálne fondy Ing. Alexandru Drgovú a raiditeľa odboru vysokoškolského
vzdelávania Mgr. Jozefa Jurkoviča.
Doc. Gabriel Semanišin prezentoval centrálny projekt MŠ SR E-podpis.
V diskusii potvrdil, že elektronický podpis je možné použiť aj na širšej riadiacej
úrovni alebo aj pre všetkých študentov a zamestnancov vysokej školy. Prítomní
členovia vyjadrili projektu podporu a mali možnosť prebrať si e-podpis.
Prezident SRK oboznámil ministra školstva SR s prijatými uzneseniami pléna
SRK. K uzneseniu pléna č. 3 k novelizácii zákona o štátnej podpore vedy a výskumu
potvrdil, že ministerstvo školstva je ústredným orgánom štátnej správy pre vedu ako
takú a nielen pre oblasť školstva. Keďže uvedená norma sa týka výskumu, musí
obsahovať všetky vedecko-výskumné ustanovizne. Prístup k zdrojom APVV majú aj
súkromné inštitúcie. Magnificencia prof. Libor Vozár doplnil uznesenie SRK.
Účelovú podporu označil za širokospektrálnu, novela zákona ju umožňuje rezortným
ústavom. Doteraz sa o inštitucionálnu podporu mohli uchádzať len vysoké školy
a Slovenská akadémia vied, novela to umožní aj rezortným ústavom. Viceprezident
SRK Magnificencia doc. František Gahér principiálne odmietol inštitucionálnu
podporu pre rezortné ústavy. Minister školstva SR súhlasil, že novela upresní pri
účelovom rezortne zameranom výskume úhradu prevádzkových nákladov z rezortov.
Magnificencia prof. Ladislav Mirossay súhlasil, aby sa umožnilo rezortným ústavom
uchádzanie sa o prostriedky, ale iba súťažným spôsobom.
V diskusii o moratóriu na výzvy Agentúry na podporu vedy a výskumu
minister potvrdil, že nebudú vypísané nové výzvy a moratórium bude trvať 3 roky.
Minister školstva prof. Ján Mikolaj informoval o pripravovaných výberových
konaniach na ekonomický informačný systém pre Slovenskú technickú univerzitu
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v Bratislave a Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Ministerstvo školstva rokuje
s konzorciom firiem pripravujúcich Sofiu na konverziu na euro.
Minister školstva ďalej informoval o stanovisku ministerstva k dĺžke
pracovného času zamestnancov vysokých škôl podľa právneho poriadku SR. V
súčasnosti platí ustanovenie Zákonníka práce, ktoré hovorí o 48 hodinovom
pracovnom týždni a smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 88/2003, ktoré
zaväzujú členské štáty aplikovať usmernenia do právnej praxe. V diskusii sa
viceprezident SRK Magnificencia doc. František Gahér zaujímal o riešenie stavu, keď
jedna osoba vykonáva akademickú funkciu, ale ďalej pôsobí ako vysokoškolský
učiteľ. U jedného zamestnávateľa môže pôsobiť 48 hodín a u viacerých 69 hodín
týždenne. Magnificencia prof. Ladislav Mirossay sa zaujímal, či sa predpis viaže na
jedného zamestnávateľa alebo ide o pracovnú zmluvu. Rektor vysokej školy má
uzavretú jednu pracovnú zmluvu s MŠ SR a druhú s fakultou. V prípade dekana je
situácia iná, pretože ide o toho istého zamestnávateľa. Minister školstva potvrdil, že
stanovisko MŠ SR týkajúce sa dĺžky pracovného času zamestnancov bude zaslané
písomne.
Minister školstva SR prof. Ján Mikolaj informoval o prvých východiskách
štátneho rozpočtu na rok 2009. Viceprezident SRK Magnificencia doc. František
Gahér žiadal zreálniť v novej metodike nápočet na tovary a služby na úroveň
skutočných potrieb vysokých škôl. Magnificencia prof. Beáta Kosová sa zaujímala
o prostriedky vyčlenené na valorizáciu. Viceprezident SRK Magnificencia prof. Ján
Bujňák navrhol ministrovi školstva pri rokovaní o kolektívnej zmluve zrušiť mzdové
tabuľky. Minister potvrdil potrebu rokovania s odbormi. Podpredsedníčka Rady
vysokých škôl SR PhDr. Anna Čekanová informovala o stanovisku odborového
zväzu, na ktorom sa zúčastnila a kde sa rokovalo aj o platovom ohodnotení. Minister
školstva SR informoval o príprave návrhu metodiky rozpisu dotácie na verejné
vysoké školy na rok 2009. MŠ SR navrhuje pomer 60:40 vzdelávanie a veda, s 5
percentným rozdielom vo výške finančného normatívu pre rôzne kategórie vysokých
škôl, ktoré budú určené na základe komplexnej akreditácie. Prezident SRK
Magnificencia prof. Vladimír Báleš prezentoval uznesenie prezídia SRK prijaté
k metodike na rok 2009 16.4. 2008.
Minister školstva SR informoval o uzavretí rozpisu kapitálových prostriedkov
na rok 2008 a požiadal rektorov, aby zaslali na MŠ SR tri priority podľa dôležitosti za
vysokú školu. Zdôraznil potrebu dokončenia rozostavaných stavieb.
Minister školstva SR prof. Ján Mikolaj oboznámil členov SRK s priebehom
výziev, ktoré boli otvorené, alebo budú vyhlásené v rámci eurofondov. V prvej výzve
na infraštruktúru vysokých škôl MŠ SR prioritne určilo zásadu plánovať 70 %
z prostriedkov na informačno-komunikačnú techniku. Ďalšia výzva na podporu sietí
excelentných pracovísk bude zverejnená 12. 5. 2008. Jej súčasťou bude aj spôsob
uzatvárania zmlúv o partnerstve. Do júla 2008 chce MŠ SR zverejniť výzvy na
technologické inkubátory. V septembri 2008 bude otvorené druhé kolo výzvy na
infraštruktúru (stavebné práce). Neskôr bude otvorená výzva na vedecké parky.
V diskusii Magnificencia prof. Beáta Kosová vyjadrila sklamanie nad
pomerom 70:30 v prospech IKT. Vhodnejšie by bolo najprv opraviť budovy a navrhla
pomer 40:60 v prospech stavebných prác. Minister školstva oponoval, že výsledky
hodnotení vysokých škôl vykonané Európskou asociáciou univerzít ukázali, že vysoké
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školy zaostávajú vo vybavení. Magnificencia doc. František Gahér sa zaujímal
o zásady zmluvy o partnerstve.
Ad 8)
Prezident SRK otvoril bod a navrhol verejné hlasovanie o žiadosti emeritného
rektora Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne doc. Juraja Wagnera o čestné
členstvo v SRK. Prítomní súhlasili. Z 20 prítomných členov hlasovalo:
Za návrh: 20 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Žiadosť bola schválená.
Uznesenie č. 4
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo žiadosť emeritného
rektora Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne doc. Juraja Wagnera o čestné
členstvo v SRK podľa platných stanov SRK. Členstvo v SRK vzniká bývalému
rektorovi dňom prijatia za člena SRK, t.j. 25. 4. 2008.
Prezident SRK predložil návrh výročnej správy SRK a správy o hospodárení
SRK za rok 2007. Predseda dozornej rady SRK Magnificencia prof. Ján Tuček
informoval o stanovisku rady. Dozorná rada preskúmala výročnú správu o činnosti a
výsledkoch hospodárenia a ročnú účtovnú závierku Slovenskej rektorskej konferencie
za rok 2007. Dozorná rada konštatovala, že ročná účtovná závierka je v súlade s
platnými predpismi SR a poskytuje verný obraz o majetku, záväzkoch, vlastnom
imaní, finančnej situácii a výsledkoch hospodárenia SRK za rok 2007.
Po zhodnotení výsledkov Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2007,
dozorná rada SRK odporučila plénu schváliť:
• výročnú správu o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2007,
• správu o hospodárení Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2007,
• ročnú účtovnú závierku Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2007.
Do diskusie sa nikto neprihlásil. Prezident SRK Magnificencia prof. Vladimír
Báleš dal hlasovať o návrhu výročnej správy SRK za rok 2008. Z 20 prítomných
členov hlasovalo:
Za návrh: 20 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 5
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo Výročnú správu SRK za
rok 2007 podľa čl. 8 ods. 2 písm. e) platných stanov.
Prezident SRK Magnificencia prof. Vladimír Báleš dal hlasovať o návrhu
ročnej správy o hospodárení SRK za rok 2008. Z 20 prítomných členov hlasovalo:
Za návrh: 20 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh bol schválený.
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Uznesenie č. 6
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo Ročnú
o hospodárení SRK za rok 2007 podľa čl. 8 ods. 2 písm. f) platných stanov.

správu

Prezident SRK predložil faktúru za členstvo v Hospodárskom a sociálnom
výbore SR za rok 2008 a požiadal o schválenie členského príspevku. Do diskusie
k bodu sa nik neprihlásil.
Prezident SRK Magnificencia prof. Vladimír Báleš dal hlasovať o schválení
členského príspevku v Hospodárskom a sociálnom výbore SR za rok 2008 vo výške
10 000,- Sk. Z 20 prítomných členov hlasovalo:
Za návrh: 20 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Úhrada členského príspevku bola schválená.
Uznesenie č. 7
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo úhradu členského
príspevku v Hospodárskom a sociálnom výbore SR v roku 2008 vo výške 10 000,- Sk.
Prezident SRK Magnificencia prof. Vladimír Báleš navrhol za ďalších členov
pracovnej komisie SRK pre ekonomické záležitosti Magnificencie prof. Antona
Čižmára a prof. Libora Vozára. Za člena pracovnej komisie SRK pre šport navrhol
Magnificenciu prof. Ladislava Mirossaya. Navrhovaní súhlasili s nomináciou.
Prezident SRK Magnificencia prof. Vladimír Báleš dal hlasovať o členstve
Magnificencie prof. Antona Čižmára a prof. Libora Vozára v pracovnej komisii SRK
pre ekonomické záležitosti a o členstve Magnificencie prof. Ladislava Mirossaya
v pracovnej komisii SRK pre šport. Z 20 prítomných členov hlasovalo:
Za návrh: 20 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Členstvo bolo schválené.
Záver
(1) Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo členstvo Magnificencie
prof. Antona Čižmára a Magnificencie prof. Libora Vozára v pracovnej komisii
Slovenskej rektorskej konferencie pre ekonomické záležitosti.
(2) Plénum Slovenskej rektorskej konferencie schválilo členstvo Magnificencie
prof. Ladislava Mirossaya v pracovnej komisii Slovenskej rektorskej konferencie pre
šport.
Členstvo menovaným vzniká dňom schválenia, t.j. 25. 4. 2008.
Prezident SRK predložil návrh na pristúpenie SRK k Deklarácii
o spoločenskej zhode zaviesť a používať euro. V diskusii prítomní podporili návrh.
Prezident SRK Magnificencia prof. Vladimír Báleš dal hlasovať o návrhu
Deklarácie o spoločenskej zhode zaviesť a používať euro. Z 20 prítomných členov
hlasovalo:
Za návrh: 20 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 8
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie súhlasilo s pristúpením k Deklarácii
spoločenskej zhody zaviesť a používať euro v Slovenskej republike a schválilo znenie
Protokolu o pristúpení.
Protokol o pristúpení k Deklarácii spoločenskej zhody zaviesť a používať euro
v Slovenskej republike bude zaslaný Úradu vlády SR.
Prezident SRK informoval o stretnutí prezídia SRK s prezidentkou združenia
EUNIS-SK a návrhu spoločne organizovať celoslovenskú konferenciu pre rektorov
zameranú na stav a vízie v oblasti informačno-komunikačných technológií.
V diskusii sa prítomní zaujímali na termín konania, zloženie účastníkov.
Prezident SRK uviedol ako prvý reálny termín jeseň 2008 a okrem rektorov vysokých
škôl navrhol pozvať aj príslušných výkonných pracovníkov. Magnificencia doc.
Martin Mišút navrhol koordinovať činnosť vysokých škôl v rokovaní s dodávateľmi
informačných systémov, pretože úpravy týchto systémov z dôvodu eurokonverzie sú
potrebné pre všetkých. Dôvodom spoločného postupu je dohoda výhodnejších
podmienok pre vysoké školy s rovnakými dodávateľmi systémov. Jesenný termín
označil v tomto prípade za neskorý. Prezident SRK ocenil návrh a súhlasil, aby sa
SRK nezávisle zaoberala témou konverzie na euro. Požiadal Magnificenciu doc.
Martina Mišúta, aby sa problematike venoval za SRK. Prítomní členovia vyjadrili
súhlas s návrhom.
Záver
(1) Plénum Slovenskej rektorskej konferencie súhlasilo so spoluprácou so
združením EUNIS-SK na príprave celoslovenskej konferencie zameranej na stav
a vízie v oblasti informačno-komunikačných technológií. Ako termín konania
konferencie určilo jeseň 2008.
(2) Plénum Slovenskej rektorskej konferencie poverilo Magnificenciu doc.
Martina Mišúta, aby viedol aktivity v mene Slovenskej rektorskej konferencie na
vysokých školách SR v súvislosti s konverziou na euro.
Prezident SRK odporučil zrušiť uznesenie pléna SRK prijaté na 40. riadnom
zasadnutí 22. 6. 2007 v Bratislave o podpore kandidatúry mesta Wroclaw na sídlo
Európskeho technologického inštitútu. Navrhol prijať stanovisko, ktoré podporí
spoločnú kandidatúru Bratislavy a Viedne. Minister školstva prof. Ján Mikolaj
informoval o príprave kandidatúry. Prítomní vyjadrili plnú podporu procesu
a jednohlasne prijali návrh stanoviska SRK. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice.
Prezident SRK informoval o nástupe Mgr. Márie Čikešovej, generálnej
sekretárky, na materskú dovolenku a požiadavke prezídia SRK vypísať výberové
konanie na pozíciu generálneho sekretára na dobu neurčitú. Plénum súhlasilo
s návrhom prezídia SRK.
Generálna sekretárka SRK Mgr. Mária Čikešová informovala členov pléna
SRK o projekte Európskej asociácie univerzít Rôznorodosť vysokých škôl v Európe,
do ktorého bude zapojené aj Slovensko.
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Ad 9)
Magnificencia prof. Boris Banáry sa rozlúčil s prítomnými členmi Slovenskej
rektorskej konferencie vzhľadom na ukončenie funkčného obdobia rektora. Prezident
SRK sa mu poďakoval za účasť na rokovaniach a aktivitách SRK. Viceprezident SRK
Magnificencia doc. František Gahér vyjadril pochybnosti nad priebehom voľby
rektora na Katolíckej univerzite v Ružomberku a dodržiavaním vnútorných predpisov.
Žiadal vykonať komplexnú akreditáciu na univerzite čo najskôr. Upozornil, že SRK
dlhodobo žiada zverejniť zoznam garantov. Magnificencia prof. Boris Banáry
uviedol, že Katolícka univerzita v Ružomberku dodržiava zákony a štúdium na
fakultách organizuje ponukou výberu akreditovaných študijných programov.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu uznesenia k stavu na Katolíckej
univerzite v Ružomberku. Z 20 prítomných členov hlasovalo:
Za návrh: 19 členov
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 9
Slovenská rektorská konferencia je znepokojená situáciou na Katolíckej
univerzite v Ružomberku, a preto vyzýva ministra školstva SR, aby nariadil na
Katolíckej univerzite v Ružomberku hĺbkovú kontrolu, ktorá bude zameraná na
dodržiavanie zákonov, všeobecno-záväzných predpisov, ako aj súlad vnútorných
noriem s nimi.
Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným za účasť. Prezident SRK sa
poďakoval Magnificencii doc. Alene Daňkovej, hostiteľke rokovania, za prípravu
a zabezpečenie rokovania na Čingove.
Magnificencia prof. Ján Tuček pozval členov pléna na 45. riadne zasadnutie
SRK, ktoré sa bude konať 22. – 23. 5. 2008 vo Zvolene.

Overovatelia:

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
prezident
Slovenskej rektorskej konferencie
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Príloha č. 1
Stanovisko pléna Slovenskej rektorskej konferencie
k Európskemu inovačnému a technologickému inštitútu
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie na svojom 44. riadnom zasadnutí
25. apríla 2008 na Čingove zrušilo svoje uznesenie prijaté na 40. riadnom zasadnutí
pléna SRK 22. júna 2007 v Bratislave o podpore mesta Wroclaw na sídlo Európskeho
inovačného a technologického inštitútu na základe nových skutočností, ktoré súvisia
so zavádzaním kandidujúceho mesta Wroclaw.
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie vyjadrilo podporu kandidatúre
miest Viedeň – Bratislava na sídlo Európskeho inovačného a technologického
inštitútu. Predloženie spoločnej kandidatúry je prejavom dobrých vzťahov medzi
Rakúskou spolkovou republikou a Slovenskou republikou a záujmu o spoluprácu
medzi starými a novými členskými krajinami Európskej únie. Plénum Slovenskej
rektorskej konferencie pozitívne hodnotí princíp partnerstva oboch štátov pri
predkladaní spoločnej kandidatúry.
Úlohou Európskeho inovačného a technologického inštitútu bude v rámci
Európskej únie prepojiť vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie. Plénum Slovenskej
rektorskej konferencie očakáva, že prípadné umiestnenie časti vedenia Európskeho
inovačného a technologického inštitútu v Slovenskej republike bude mať aj pozitívny
dopad na rozvoj národného vedecko-výskumného sektora a podporí investície zo
štátnych a súkromných zdrojov do vysokoškolského vzdelávania a vedy a výskumu.
Podľa medializovaných informácií sa Rakúska spolková republika a Slovenská
republika zaviazali poskytnúť potrebnú infaštruktúru orgánom v nich umiestnených
a budú ju aj financovať. Finančné prostriedky na prevádzku technickej infraštruktúry
bratislavskej časti sídla Európskeho inovačného a technologického inštitútu budú
zabezpečené z prostriedkov štátneho rozpočtu. Plénum Slovenskej rektorskej
konferencie žiada vládu SR, aby uvedené finančné prostriedky neboli čerpané
z prostriedkov už raz určených na vzdelávanie a vedu a výskum.
Čingov 25. apríla 2005
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