Zápisnica zo 46. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa
konalo 25. 9. 2008 v Žiline
Prítomní:
 doc. Ing. Sándor Albert, CSc.
 prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
 prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
 Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
 brigádny generál doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
 prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.
 prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
 prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD.
 Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
 prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
 doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
 prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
 doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
 doc. Mgr. art. Matúš Oľha
 prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
 Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
 prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
 prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
 prof. Ondrej Šulaj
 prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
 prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
Ospravedlnení:
 doc. Ing. Viera Cibáková, CSc.
 doc. PhDr. František Gahér, CSc.
 prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
 prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
 plk. prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
 Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
 prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
 prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
Hostia:
 Ján Mikolaj, minister školstva, MŠ SR
 Prof. Ing. František Schlosser, CSc., MŠ SR
 Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., Rada VŠ
 Helena Fatyková, MŠ SR
 Miriam Kováčiková, MŠ SR
 Alexandra Drgová, MŠ SR
 Katarína Vaškaninová, MŠ SR
 Darina De Jaegher, MŠ SR
 Zuzana Mikolajová, MŠ SR
 Iveta Nociarová, MŠ SR
 Dana Špánková, MŠ SR

Program rokovania 46. Pléna SRK – Žilina

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Informácia o projektoch štrukturálnych fondov
Novela zákona o VŠ
Metodika tvorby rozpočtu
Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti
Rozličné

Ad 1) Otvorenie

Prezident SRK prof. Báleš privítal prítomných a poďakoval sa jeho Magnificencii
rektorovi prof. Bujňákovi za organizáciu 46. Pléna SRK na pôde Ţilinskej univerzity.
Následne predstavil rektorov: plk. gšt. doc. Ing. Miroslava Kelemena, PhD.
a prof. Ing. Dušana Repčíka, CSc. (nedávno vymenovaní rektori), ktorí sa rokovania
zúčastnili prvý krát a novú generálnu sekretárku SRK Ing. Denisu Voskárovú, ktorá
bude zastupovať Mgr. Máriu Čikešovú počas jej materskej dovolenky.
Prezident SRK informoval o pripravenom programe rokovania pléna a dal o ňom
hlasovať.
Prítomných:
23
Za návrh hlasovalo:
23
Proti návrhu hlasovalo:
0
Zdrţali sa hlasovania:
0
Program rokovania pléna bol schválený.
Prezident SRK predloţil návrh na členov návrhovej komisie pre 46. zasadnutie pléna
SRK a to Magnificencie prof. Bujňáka, prof. Vozára, prof. Lichardusa a prof.
Čiţmára.
Prítomných:
23
Za návrh hlasovalo:
23
Proti návrhu hlasovalo:
0
Zdrţali sa hlasovania:
0
Návrh na členov návrhovej komisie bol schválený.
Prezident SRK navrhol ako overovateľov zápisnice Magnificencie prof. Poláka a prof.
Tučeka.
Prítomných:
23
Za návrh hlasovalo:
23
Proti návrhu hlasovalo:
0
Zdrţali sa hlasovania:
0
Návrh na overovateľov zápisnice bol schválený.
Ad 2) Kontrola plnenia uznesení
Prezident SRK vykonal kontrolu uznesení a záverov prijatých na 45. zasadnutí pléna
SRK, ktoré sa konalo 23.5.2008 vo Zvolene. Zápisnica zo zasadnutia bola overená
a schválená overovateľmi a prezídiom SRK. Zápisnica bude zverejnená na webovej
stránke SRK.

Ad 3) Informácia o projektoch štrukturálnych fondov
Minister školstva predstavil svojich spolupracovníkov z MŠ SR, v ktorých
kompetencii je problematika projektov štrukturálnych fondov a projekty
medzinárodnej spolupráce. Následne s krátkymi prezentáciami vystúpili a na otázky
prítomných odpovedali: Helena Fatyková, Miriam Kováčiková, Alexandra Drgová,
Katarína Vaškaninová, Darina De Jaegher, Zuzana Mikolyová. Postupne boli
prezentované nasledovné témy: Financovanie projektov vysokých škôl v rámci ESF
v programovom období 2004-2006 prostredníctvom Ministerstva školstva SR;
Operačný program Vzdelávanie, Operačný program Výskum a vývoj – prehľad
národných projektov a dopytovo orientovaných výziev v roku 2008, Najčastejšie
nedostatky v ţiadostiach o nenávratný finančný príspevok, Projekt: Vzdelávanie
učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s koncepciou
vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách.
V diskusii vystúpili: prof. Kosová, prof. Lichardus, prof. Báleš
Odporúčanie:
MŠ SR odporučila VŠ vytvoriť projektové kancelárie, kde by fungovali kontaktné
osoby a manaţéri pre jednotlivé typy programov spolupráce. Prostredníctvom
špecializácie zamestnancov projektových kancelárií by sa mohla chybovosť pri
podávaní projektov značne zníţiť a prospelo by to aj kvalite predkladaných
projektov.
Ad 4) Novela zákona o VŠ
Minister školstva informoval prítomných o zmenách v pripravovanej novele zákona
o vysokých školách. Nasledovala diskusia k novele zákona o vysokých školách.
Predmetom diskusie bolo: postavenie a financovanie súkromných vysokých škôl,
rigorózne skúšky (problém s nostrifikáciou), spolupráca vysokých škôl s akciovými
spoločnosťami a spoločnosťami s ručením obmedzením, postavenie vysokých škôl
po komplexnej akreditácii a kvalita.
V diskusii vystúpili: prof. Bujňák, prof. Kosová, prof. Vozár, prof. Báleš, prof.
Lichardus
Ad 5) Metodika tvorby rozpočtu
Minister školstva uviedol problematiku metodiky tvorbu rozpočtu. Metodiku tvorby
rozpočtu na budúci kalendárny rok predstavil prof. Schlosser, vedúci sluţobného
úradu. Nasledovala diskusia k metodike tvorby rozpočtu (65:35). V súvislosti
s metodikou sa hovorilo najmä o nástupe doktorandov (od 1.9.), kvalite obhajob,
odmeňovaní absolventov doktorandského štúdia, zmene koeficientu nákladovosti,
patentoch, váhovaní publikačnej činnosti, karentovaných časopisoch, koeficiente
ekonomickej náročnosti, kvalite obhajob doktorandského štúdia, kvalite habilitačných
konaní a kvalite vymenúvacích konaní.
V diskusii vystúpili: prof. Smieško, prof. Vozár, prof. Mirossay, prof. Báleš, prof.
Polák, prof. Kosová, prof. Matlovič

Ad 6) Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti
Prezident SRK informoval prítomných o Dlhodobej vízii rozvoja slovenskej
spoločnosti. Dlhodobá vízia slovenskej spoločnosti bola vypracovaná v rámci
projektu: Vízia a stratégia slovenskej spoločnosti, schváleného vládou SR uz. Č. 906
z 25. októbra 2006. Materiál bol členom SRK poslaný e-mailom. SRK zobralo tento
materiál na vedomie a členovia SRK boli poţiadaní o vyjadrenie písomných
stanovísk.
Ad 7) Rozličné
1/ Prešovská univerzita (EUA, Danube Rectors´ Conference - členstvo)
2/ Projekt Hlava roka
3/ Konferencia EUNIS
4/ Informácia o pripravovanom výjazdovom zasadnutí SRK v Bruseli
5/ Moţnosť uzatvorenia partnerstva medzi SRK a organizáciou Uni 2010
6/ Nominácia MŠ SR – celoţivotné vzdelávanie
7/ materiál Tatra banky – podpora mobilít študentov
1/ Prešovská univerzita (EUA, Danube Rectors´Conference - členstvo)
Prezident SRK informoval o záujme Prešovskej univerzity v Prešove o členstvo
v EUA a Danube Rectors´ Conference. Prešovskej univerzite v Prešove SRK
vystavila odporúčacie listy v súvislosti s členstvom v hore uvedených organizáciách.
SRK schválila nomináciu na členstvo v oboch horeuvedených organizáciách.
2/ Projekt Hlava roka
Prezident SRK informoval o projekte Hlava roka. Cieľom projektu Hlava roka je
podpora vedecko-technickej inteligencie a rozvoja inovačných technológií.
Organizátorom je organizácia: Slovenská hlava, s.r.o. V blízkej dobe sa obrátime na
vysoké školy s poţiadavkou o odporúčanie odborníkov - porotcov súťaţe v rôznych
vedných oblastiach. Súťaţ má vyvrcholiť v januári 2009 na slávnostným
galavečerom, vysielanom Slovenskou televíziou, kde budú laureátom slávnostne
odovzdané ceny.
3/ Konferencia EUNIS
Prezident SRK informoval o konferencii EUNIS, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. 30.9. 2008 v Jasnej. Názov konferencie: Strategický význam IKT pri riadení VŠ.
Organizátormi konferencie sú: Zdruţenie EUNIS a Slovenská rektorská konferencia.
Prezident SRK prítomných informoval o moţnosti dodatočného prihlásenia
sa na konferenciu.
4/ informácia o pripravovanom výjazdovom zasadnutí SRK v Bruseli
Prezident SRK informoval o pripravovanom výjazdovom zasadnutí SRK v Bruseli.
Na výjazdovom zasadnutí sa zúčastní 10 rektorov (podľa potvrdenia účasti), a to:
prof. Báleš, prof. Bujňák, prof. Gahér, prof. Čiţmár, prof. Kosová, prof. Kostolanský,
doc. Mečár, prof. Mirossay, prof. Pilipčinec, prof. Tuček. Program dohodnutý
s Európskou komisiou (7. – 8. 10. 2008) bol zaslaný členom SRK. Organizačne si
pobyt vybavujú rektori samostatne.
5/ Možnosť uzatvorenia partnerstva medzi SRK a organizáciou Uni 2010
Organizácia Uni2010 oslovila SRK s návrhom o partnerstvo na rok 2008/2009 –
informácia bola rektorom poslaná 25/9/2009. SRK bola o návrhu informovaná. SRK
má vlastné poslanie a aktivity, ktoré musí priebeţne napĺňať. Záujem rôznych

organizácií SRK vţdy poteší, avšak z organizačných, personálnych a finančných
dôvodov nie je moţné do podobných partnerstiev vstupovať.

6/ Nominácia MŠ SR – celoživotné vzdelávanie
Ministerstvo školstva SR poţiadalo o nomináciu 1 zástupcu vysokoškolských
informačných poradenských centier VŠ. Ministerstvo túto poţiadavku prednieslo
v súvislosti s návrhom na vytvorenie Národného fóra pre celoţivotné poradenstvo.
(Schvaľovanie koncepčných, strategických a analytických materiálov v oblasti
celoţivotného poradenstva).
SRK navrhlo prorektora STU prof. Kaluţného.
Nominácia bola následne zaslaná na MŠ SR.

7/ Materiál Tatra banky – podpora mobilít študentov
Tatrabanka poslala materiál pre rektorov VŠ. Materiál bol prítomným rektorom
odovzdaný. Nadácia TATRA BANKY vyhlasuje ďalší ročník grantového programu
ŠTUDENTI DO SVETA
v záujme podpory kvality vzdelávacieho procesu
na vysokých školách. Všetky informácie o tomto grantovom programe moţno nájsť
na webovej stránke: www.nadaciatatrabanky.sk

Na záver rokovania predložila návrhová komisia návrh uznesení 46. pléna SRK
o ktorých sa následne hlasovalo.
Uznesenie c. 1:
Plénum SRK nemá pripomienky k návrhu novely zákona o vysokých školách.
Uznesenie c. 2:
Členovia SRK vzali na vedomie situáciu v príprave, hodnotení a práci s európskymi projektmi.
Uznesenie c. 3:
Plénum SRK vzalo na vedomie návrh metodiky delenia dotácie vysokým školám na rok 2009.

Hlasovanie:
Prítomných:
23
Za návrh hlasovalo:
21
Proti návrhu hlasovalo:
0
Zdrţali sa hlasovania:
2
Návrh uznesení, ktoré boli predloţené návrhovou komisiou bol prijatý.

Informácia pre členov SRK:
Najbliţšie rokovanie pléna SRK bude organizované v spolupráci s Technickou
univerzitou v Košiciach. Plánovaný termín: november 2008. Presný dátum a program
rokovania ešte nie je dohodnutý. Budeme o ňom informovať prostredníctvom e-mailu.

Overovatelia:

..........................................................
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.

.......................................................
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

.......................................................
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
prezident
Slovenskej rektorskej konferencie

Zapísala: Ing. Denisa Voskárová

