Zápisnica zo 47. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie,
ktoré sa konalo 13. – 14. 11. 2008 v Herľanoch
Prítomní:
 doc. Ing. Sándor Albert, CSc.
 prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
 prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
 doc. Ing. Viera Cibáková, CSc.
 Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
 doc. PhDr. František Gahér, CSc.
 prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.
 prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
 plk. prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
 Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
 prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
 doc. Ing. Miroslav Mečár, 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.
 Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
 prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
 prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
 prof. Ondrej Šulaj
 prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
 prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
 prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
Ospravedlnení:
 prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD.
 brigádny generál doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
 prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
 prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
 prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
 prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
Hostia:
 Ján Mikolaj, minister školstva, MŠ SR
 Prof. Ing. František Schlosser, CSc., MŠ SR
 Prof. Ľubor Fišera, Akreditačná komisia
 Čekanová Anna, Rada vysokých škôl
 Ulbrík Marek, Študentská rada vysokých škôl

Program rokovania 47. Pléna SRK
Otvorenie a schválenie programu rokovania
1. Novela zákona o VŠ
2. Informácia z EUA
3. Plán činnosti SRK
4. Rozličné
4-1
Asociácia rektorov súkromných vysokých škôl – návrh zmeny stanov
4-2
Výzva SRK k súčasnej situácii maďarsko-slovenských vzťahov
4-3
Členské SRK na rok 2009 (návrh 33O EUR)
4-4
Týždeň vedy
4-5
Internetová stránka SRK
Otvorenie a schválenie programu rokovania
Prezident SRK prof. Báleš privítal prítomných a poďakoval sa jeho Magnificencii
rektorovi prof. Čižmárovi za organizáciu 47. Pléna SRK na pôde Technickej
univerzity v Košiciach.
Prezident SRK informoval o pripravenom programe rokovania pléna. Program bol
následne rozšírený o metodiku delenia dotácie VŠ. Program bol po doplnení
schválený.
Prezident SRK predložil návrh na členov návrhovej komisie pre 47. zasadnutie pléna
SRK a to Magnificencie prof. Tučeka, prof. Čižmára, prof. Šulaja a prof. Poláka.
Návrh na členov návrhovej komisie bol schválený.
Prezident SRK navrhol ako overovateľov zápisnice Magnificencie prof. Pilipčinca
a doc. Mečára. Návrh na overovateľov zápisnice bol schválený.
Ad 1 – 1) Novela zákona o VŠ
Minister školstva informoval o novele zákona o vysokých školách. Zaoberal sa hlavne
otázkou financovania VŠ z hľadiska kapitálových výdavkov, agendou štrukturálnych
fondov a APVV. Následne prebehla diskusia k novele zákona o vysokých školách.
V diskusii vystúpili: prof. Báleš, prof. Bujňák, prof. Kosová, prof. Polák, prof. Svák,
doc. Gahér, prof. Šulaj, prof. Zasepa, prof. Sivák
Ad 1 – 2) Metodika delenia dotácie VŠ
Rokovanie bolo rozšírené o Metodiku delenia dotácií VŠ na základe návrhu
viceprezidenta doc. Gahéra, ktorý ho predložil na základe návrhu členov SRK.
Rozšírenie rokovania o tomto bode bolo následne schválené.
Minister školstva na základe diskusie (publikačná činnosť, náročnosť výučby,
kapitálové výdavky, kritériá hodnotenia...), ktorú otvorili členovia SRK k otázke
metodiky delenia dotácie VŠ na rok 2009 a nadväzujúceho hlasovania skonštatoval,
že sa bude postupovať pre oblasť koeficientu nákladovosti (Kn) podľa minulého roku
(2008).

V diskusii vystúpili: doc. Gahér, prof. Báleš, prof. Sivák, prof. Vozár, prof. Kosová,
prof. Weisslechner

Ad 2)
Vice-prezident SRK prof. Bujňák informoval prítomných o priebehu jesennej
konferencie EUA v Rotterdame, priebehu rokovania General Assembly a výsledkoch
voľby prezidenta EUA.
Ad 3) Plán činnosti SRK
Prezident SRK informoval o návrhu plánu činnosti na rok 2009. Následne prebehla
diskusia. (Príloha č. 1 zápisnice).
Záver: Plán činnosti SRK na rok 2009 bol schválený.
Ad 4-1
Asociácia rektorov súkromných vysokých škôl predložila prezidentovi SRK návrh
na zmenu stanov. Prezident SRK informoval prítomných o rozhodnutí prezídia SRK,
predložiť návrh na zmenu stanov na posúdenie právnej komisii SRK.
Záver: O výsledku posúdenia návrhu právnou komisiou bude prezident SRK
informovať na najbližšom pléne SRK.
Ad 4-2
Prezident SRK informoval prítomných o výzve prof. Sterna k otázke slovenskomaďarských vzťahov. SRK následne sformulovala a odsúhlasila nasledovný text
vyhlásenia pre tlač:
SRK vyjadruje znepokojenie nad otvorenými prejavmi extrémizmu a neonacizmu,
ktoré ohrozujú nielen dobré susedské vzťahy medzi občanmi Slovenskej republiky
a Maďarskej republiky, ale aj samú podstatu demokracie.

Ad 4-3)
Prezídium SRK navrhlo výšku členského SRK na rok 2009 vo výške 330 EUR.
Generálna sekretárka informovala prítomných o návrhu spôsobu a termíne úhrady
členského. Členské bude uhradené na základe písomnej výzvy (s pridelením čísla
pohľadávky voči SRK) v priebehu februára a marca 2009.
Záver: návrh bol jednomyseľne schválený
Ad 4-4)
Prezident SRK informoval o priebehu aktivít v rámci Týždňa vedy. Pozval
prítomných najmä na otváraciu konferenciu a na národnú konferenciu orientovanú
na vedu, výskum a 7 RP.
Ad 4-5)
Prezident SRK informoval prítomných o záujme vytvoriť novú internetovú stránku
SRK v roku 2009. Internetová stránka bude pripravená v slovenskom a anglickom
jazyku.

Postup:
- prieskum trhu
- pripomienkové konanie k návrhu štruktúry a obsahu internetovej stránky
- tvorba a spustenie novej internetovej stránky SRK
Záver: Návrh na vytvorenie novej internetovej stránky SRK a postup boli schválené.
Uznesenia
Uznesenie č. 1
SRK žiada, aby v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým
školám na rok 2009 boli zachované koeficienty nákladovosti tak, ako boli uplatnené
v metodike na rok 2008.
Uznesenie č. 2
SRK žiada, aby finančné prostriedky určené na valorizáciu platových taríf pre
jednotlivé verejné vysoké školy od 1.1.2009 boli vyčlenené v rámci rozpisu
dotačných prostriedkov mimo kriteriálne delenie a boli pridelené samostatne.
Uznesenie č. 3
SRK vyjadruje znepokojenie nad otvorenými prejavmi extrémizmu a neonacizmu,
ktoré ohrozujú nielen dobré susedské vzťahy medzi občanmi Slovenskej republiky
a Maďarskej republiky, ale aj samú podstatu demokracie.

Overovatelia:

..........................................................
prof. MVDr. Emil Philipčinec, PhD.

.......................................................
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.

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

Zapísala: Ing. Denisa Voskárová

Príloha č. 1

Plán činnosti Slovenskej rektorskej konferencie na rok 2009
Prezídiá a pléna SRK 2009
4 x riadne zasadnutie prezídia SRK
4 x riadne plénum SRK
2 x mimoriadne zasadnutie prezídia SRK (v prípade potreby)
2 x mimoriadne zasadnutie pléna SRK (v prípade potreby)
Zahraničné služobné cesty 2009:
EUA
- The Council meeting – január 2009 – Brusel
- Jarná konferencia – marec – Praha
- The Council meeting – október – Giessen
- pracovné rokovanie členov SRK ohľadom komunikácie (stretnutie generálnych
sekretárov – národných rektorských konferencií – plánuje sa organizovať každý rok)
Iné zahraničné služobné cesty:
- podľa aktuálnych ponúk na rokovanie a zváženia dôležitosti vzhľadom na potreby
SRK
Výjazdové zasadnutie SRK 2009 – Štrasburg (program výjazdového zasadnutia
bude konzultovaný s členmi SRK a následne zabezpečený SRK; SRK organizačne
zabezpečí – ubytovanie a dopravu; finančné krytie: členovia SRK z vlastných
zdrojov - VŠ)
Iné aktivity SRK na rok 2009:
1/ Nová internetová stránka SRK
2/ Výročná správa SRK za rok 2008 - publikácia
3/ Bežná agenda SRK (nominácie, pripomienkové konanie k legislatíve týkajúcej
sa VŠ, voľba prezidenta SRK, zasadnutia komisií, ekonomická agenda, bežná
korešpondencia...)

