
 

 

Zápisnica zo 48. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie, 

ktoré sa konalo 13. 2.  2009 v  Bratislave 

 

Prítomní: 

 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. 

 prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. 

 Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. 

 prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

 doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 

 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

 doc. Mgr. art. Matúš Oľha 

 prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 

 doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD. 

 prof. Ing. Dušan Repčík, CSc. 

 Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf  Sivák, PhD. 

 prof. JUDr. Ján Svák, CSc. 

 prof. Ondrej Šulaj 

 doc. RNDr. János Toth, PhD. 

 prof. Ing. Ján Tuček, CSc.  

 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

 prof. Karol Weisslechner, akad. arch. 

 

Ospravedlnení: 

 brigádny generál  doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. 

 prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. 

 prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 

 doc. Ing. Martin Mišút, CSc. 

 prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. 

 plk. prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc.  

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

 prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. 

 prof. Tadeusz Zasepa, PhD.  

 

Hostia: 

 Ján Mikolaj, minister školstva, MŠ SR  

 prof. Ing. František Schlosser, CSc., MŠ SR 

 doc. Ing. Peter Viest, CSc., MŠ SR  

 Alexandra Drgová, Agentúra MŠ SR pre ŠF EÚ 

 Andrea Stoklasová, riaditeľka odboru masmediálnej politiky, MŠ SR  

 Dr.h.c. prof. Ing.  Juraj Sinay, DrSc.,  MŠ SR  



 prof. Ľubor Fišera, Akrediatačná komisia 

 prof. Ing. Viktor Smieško, CSc.,  Rada vysokých škôl SR 

 Bc. Veronika Pazmanyová, Študentská rada vysokých škôl SR 

 Marek Ulbrík, Študentská rada vysokých škôl SR 

 

 

Program  rokovania 48. Pléna SRK  
Rokovanie bez účasti ministra a hostí 

1. Otvorenie + kontrola plnenia uznesení  

2. Správa z prezídia SRK  +  plán rokovaní SRK 
3. Voľba jedného  člena Dozornej rady SRK 
4. Správa z EUA Councilu 

5. Informácia o stave ekonomickej agendy SRK 
6. Rôzne 
   
Rokovanie za účasti ministra a hostí 
7.  Rozdelenie dotácie 
8. Štrukturálne fondy 
9. Novela VŠ zákona 
10. Rôzne 

 

 

 

K bodu 1: Otvorenie, návrh a schválenie návrhovej komisie, návrh a schválenie 

overovateľov zápisnice 48. pléna SRK, návrh a schválenie skrutátorov, kontrola 

plnenia uznesení,  schválenie  programu 

Prezident SRK prof. Báleš privítal  prítomných a poďakoval sa jeho Magnificencii 
rektorovi prof. Sivákovi za organizáciu 48. Pléna SRK na pôde Ekonomickej 

univerzity v Bratislave.   

 

Prezident SRK zároveň privítal novovymenovaných rektorov VŠ. Vymenovanie 
prezidentom SR sa uskutočnilo 2. februára 2009.  Sú to: 

o doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD. – Vysoká škola medzinárodného 

            podnikania ISM    Slovakia v Prešove; 

o prof. JUDr. Ján Svák, CSc. – Bratislavská vysoká škola práva; 
o doc. RNDr. János Tóth, PhD.  – Univerzita J. Selyeho v Komárne. 

 

 

Prezident SRK predložil návrh na členov návrhovej komisie pre 48. zasadnutie pléna 
SRK a to Magnificencie doc. Gahéra, prof. Čižmára, prof. Látečku. Návrh na členov 

návrhovej komisie bol schválený. 

 

Prezident SRK navrhol ako overovateľov zápisnice Magnificencie prof. Lichardusa 
a prof. Weisslechnera. Návrh na  overovateľov zápisnice  bol schválený. 

 

Prezident SRK informoval prítomných o návrhu  voľby dvoch skrutátorov 

na sčítavanie hlasov  pri verejnom hlasovaní  pléna SRK. Tento návrh 
bol prerokovaný  v prezídiu SRK. Prítomní s voľbou skurtátorov súhlasili. 

Za skrutátorov 48. pléna SRK boli následne navrhnutí a schválení  Magnificencie 

prof. Tuček a prof. Mirossay. 



 

V rámci kontroly plnenia uznesení zo 47. Pléna SRK prezident SRK konštatoval, 
že návrh na zmenu stanov SRK bude predmetom rokovania 49. pléna SRK, 

po stretnutí právnej komisie SRK. 

 

Program rokovania 48. pléna SRK bol po zapracovaní pozmeňovacích návrhov 
odsúhlasený.  

 

K bodu 2: Správa z prezídia SRK  +  plán rokovaní SRK  
Prezident SRK informoval prítomných o rokovaní prezídia SRK, ktoré sa uskutočnilo 
4. februára 2009.  Následne informoval o navrhovanom pláne rokovaní SRK do júna 

2009.  Plán rokovaní SRK je nasledovný: 

 

49. plénum SRK 
Organizátor: Prešovská univerzita  

Miesto rokovania: Vysoké Tatry, Nový Smokovec 

Termín: 29/4/2009  – 30/4/2009 

 

50. plénum SRK 

Organizátor: STU Bratislava 

Miesto rokovania: Banská Štiavnica 

Termín: 18/6/2009 – 19/6/2009 
Hlavný program: Voľby prezidenta SRK 

 

Výjazdové zasadnutie SRK – Štrasburg. 

Navrhovaný termín realizácie: september – október 2009. 
V termíne do 30/6/2009 sa začne rokovať s príslušnými inštitúciami v Štrasburgu 

o možnosti realizácie návštevy s tým, že podrobnosti budú upresnené po voľbe 

nového prezidenta SRK. 

 

K bodu 3: Voľba jedného  člena Dozornej rady SRK  

Predseda volebnej komisie Magnificencia Ondrej Šulaj otvoril voľby člena dozornej 

rady SRK, ktoré sa uskutočnili v súlade s volebným poriadkom SRK. O priebehu 

volieb jedného člena Dozornej rady SRK je spísaná zápisnica SRK. Voľba jedného 
člena dozornej rady bola realizovaná v dvoch kolách. V prvom kole členovia SRK 

odovzdali svoje návrhy na člena Dozornej rady SRK.  Následne boli deviati 

nominovaní kandidáti vyzvaní, aby sa ku kandidatúre vyjadrili.  Po vyjadreniach 

zostal len jeden kandidát, prof. MVDr. Emil Pilipčinec,PhD., o ktorom sa následne 
hlasovalo formou tajných volieb. 

 

Rozdaných bolo 22 hlasovacích lístkov: 

Za návrh: 20 členov 
Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Neplatný: 1 

Návrh bol schválený. 

 

 

 

 



Záver: 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie v súlade s volebným poriadkom schválilo 
jeho Magnificenciu prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD. , za člena dozornej rady 

Slovenskej rektorskej konferencie na dvojročné funkčné obdobie od  13. 2. 2009 do 

12. 2. 2011.  

 

K bodu 4: Správa z EUA Councilu 

Prezident SRK informoval o rokovaní EUA Councilu.  Prezident zdôraznil najmä 

prerokovanie otázky siedmeho rámcového programu (EUA sa snaží, aby VŠ mali 

väčší vplyv na čerpanie prostriedkov siedmeho rámcového programu. Ďalšou snahou 
EUA je zmenšenie percenta dofinancovania projektov, resp. aby sa nevyžadovalo 

žiadne dofinancovanie zo strany VŠ). 

Vice-prezident SRK prof. Bujňák informoval o nominovaných  kandidátoch na členov 

výboru EUA (Board). Vyzval prítomných členov EUA s právom hlasovať, 
aby podporili kandidátov so strednej a východnej Európy. Hlasovanie bude prebiehať 

na rokovaní General Assembly v Prahe v marci 2009 na jarnej konferencii EUA.  

Prezident SRK sa pridal k tejto výzve a informoval prítomných o postupe 

pri hlasovaní (označiť 8 mien spomedzi 12 kandidátov) a o práve poveriť niekoho 
hlasovaním (v prípade neúčasti). 

 

 

 

K bodu 5:  Informácia o stave ekonomickej agendy SRK 

Prezident  SRK požiadal členov Dozornej rady SRK o Informáciu o stave 

ekonomickej agendy SRK. Prof. Tuček následne informoval prítomných o  stretnutí 

Dozornej rady SRK, ktoré sa konalo dňa 12. 2. 2009  ako aj o stretnutí s Prezídiom 
SRK, ktoré sa konalo dňa 13. 2. 2009 pred rokovaním Pléna SRK. Podal informáciu 

o aktuálnom stave ekonomickej agendy SRK, ako aj o návrhoch opatrení na riešenie 

účtovnej agendy SRK.  

 

Agenda roku 2009 

Dotácia na rok 2009 – SRK podala žiadosť o dotáciu, žiadosť bola na MŠ SR prijatá, 

návrh zmluvy k dotácii už MŠ SR zaslalo – zaslali sme ho po odsúhlasení 

prezidentom SRK späť, následne návrh zmluvy MŠ SR posielalo na svoje právne 
oddelenie – aj to je už zrealizované, následne bola zmluva z MŠ SR poslaná na SRK 

na podpis prezidentovi. Prezident SRK zmluvu podpísal, teraz čakáme už len 

na podpis ministra a následne na zaslanie dotácií na účet SRK.  

Výška dotácie na rok 2009: 66 400,- EUR (t.j. 2.000.366,40 SKK ) 
 

Agenda roku 2008 – informatívne 

 Od septembra 2008 účtovníctvo SRK je realizované dodávateľským spôsobom. 
Na základe zmluvy bola dodávateľskou firmou PorEko s.r.o. spracovaná agenda 

SRK od 1.1. 2008. 

 Dotácia na rok 2008 – Dotácia na rok 2008 vo výške 2.000.000,- SKK bola 
vyčerpaná do 31. 12. 2008, zdokumentovaná MŠ SR (do 10. 1. 2009 v zmysle 

požiadaviek MŠ SR). MŠ SR čerpanie dotácie odsúhlasilo.  

 Členské za rok 2008 uhradili všetci členovia SRK. 

 Nájomná zmluva priestorov pre SRK – nájomná zmluva prenájmu priestorov STU 
končila 31. 12. 2008.  Zmluva bola dodatkom predĺžená do 31. 12. 2013. Výška 

nájomného na rok: 225,72 EUR. 



 
 

Stav účtovníctva SRK 

 Účtovné operácie od 1.1. 2008 do 31. 12. 2008 boli spracované.  Dokladovo 

je dokumentácia  za obdobie roka kompletná. 

 Problém: chýbajú počiatočné stavy účtovníctva  k 1.1.2008 (dozorná rada SRK 
a prezídium realizujú opatrenia na odstránenie nedostatku a získanie dát).  

Opatrenia sa týkajú zistenia skutočného počiatočného stavu účtov za rok 2008 

prostredníctvom rekonštrukcie dát z účtovníctva za obdobie rokov 2003-2007 
z existujúcich dokumentov a dokladov (Cena za rekonštrukciu 1 mesiaca v rámci 

uvedeného obdobia je 109, 54 EUR bez DPH /3.300 SKK/).  

 Účtovná uzávierka bude spracovaná v zákonom stanovenom termíne 
do 31/3/2009. (následne bude podaná opravná účtovná uzávierka – 

po rekonštrukcii počiatočných stavov k 1. 1. 2008). 

 Účtovnú agendu je potrebné sprehľadniť a pripraviť na protokolárne odovzdanie 
pri personálnych zmenách na SRK (pokiaľ možno do 30/6/2009). 

 Plénum SRK k tomuto bodu prijalo uznesenie. 

 
 

K bodu 6: Rôzne 

 Členské  EUA za rok 2009 
Prezident SRK informoval prítomných členov o výške členského v EUA za rok 2009.  

Záver: Prítomní odhlasovali uhradenie členského SRK v EUA za rok 2009 vo výške 

2.566,- EUR. 

 

 Členské  - Hosopodársky a sociálny výbor za rok 2009  

Prezident SRK informoval prítomných členov o výške členského v Hospodárskom 

a sociálnom výbore SR za rok 2009.  
Záver: Prítomní odhlasovali uhradenie členského SRK v Hospodárskom a sociálnom 

výbore SR za rok 2009 vo výške 350,- EUR. 

 

 Správa o činnosti SRK za rok 2008 
Prvá, pracovná verzia správa o činnosti SRK za rok 2008  je pripravená.  Termín 

pripomienkového konania bude do konca februára.  Potom sa pripomienky zapracujú.  

Správa s pripomienkami sa pošle po odsúhlasení prezidentom SRK členom dozornej 

rady. Následne bude vykonaná jazyková korektúra správy a správa bude predložená 
na 49.pléne SRK na schválenie.  Po schválení plénom SRK bude správa odovzdaná 

do tlače a zaslaná všetkým členom SRK.  

 

 Internetová stránka SRK 
Na novej internetovej stránke SRK sa bude pracovať v druhom polroku 2009. 

Po voľbe nového prezidenta SRK. 

 

 Stanovisko prezídia SRK k Dohode o postupe informovania 

a prerokovania v odvetví školstva (aktivita MŠ SR a Odborového zväzu 

pracovníkov školstva a vedy na Slovensku)  
Prezident SRK informoval o aktivite MŠ SR a Odborového zväzu pracovníkov 

školstva a vedy na Slovensku a o pripravovanej Dohode o postupe informovania 

a prerokovania v odvetví školstva SRK. Vzhľadom k tomu, že rokovanie plén SRK 



a samotná činnosť SRK prebieha na inej platforme, a nie na všetkých VŠ sú odborové 

organizácie stanovisko prezídia pripojiť sa k tejto dohode je zamietavé. 
Podrobnosti o tejto aktivite a text pripravovanej dohody, ako aj stanovisko prezídia 

SRK pošleme členom SRK prostredníctvom e-mailu.  

 

Záver: O stanovisku pléna SRK k Dohode o postupe informovania a prerokovania 
v odvetví školstva, na základe návrhu prezídia SRK, prebehne hlasovanie formou per-

rollam v priebehu mesiaca február.  Na základe stanoviska pléna SRK, prezident SRK 

koncom februára 2009 pošle stanovisko SRK k dohode predsedovi Odborového zväzu 

pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 
 

 

 

 Diskusia k Národnému projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl 

v oblasti  cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov 

na  základných a stredných školách. 

Plénum SRK diskutovalo  o projekte vzdelávania učiteľov základných škôl v oblasti 

cudzích jazykov.  Informácie o projekte sa nachádzajú na www.educj.sk   Rektori VŠ 
nemajú informácie o aktuálnom postupe v rámci projektu. Na základe diskusie boli 

sformulované dve uznesenia pléna SRK k tomuto bodu. 

 
 

 

 Diskusia k Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 

školám na rok 2010 
Plénum SRK diskutovalo o časovom harmonograme prerokovávania metodiky 

rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu. Stanovisko pléna bolo zhrnuté do uznesenia. 

 

 
 

 Aktivita EUA – EERA 

Prezident informoval o aktivite EUA s názvom EERA – European Energy Research 
Alliance.  Informácie o tejto aktivite EUA boli členom SRK zaslané prostredníctvom 

e-mailu dňa 12. februára 2009.   

 

 Návrh na zmenu zloženia ekonomickej komisie SRK. 
Prof. Kosová navrhla, aby sa vypracovala analýza vplyvov metodiky rozpisu dotácií 

zo štátneho rozpočtu trom typom verejným VŠ, a to technicky zameraným VŠ,  VŠ 

s prírodovedným a humanitným zameraním a VŠ s humanitným a spoločensko-
vedným zameraním.  Následne odporučila, aby ekonomická komisia pracovala 

v takom zložení, aby uvedené 3 typy VŠ v nej boli  zastúpené. 

Prezident SRK odporučil, aby bol tento bod prerokovaný až po voľbe nového 

prezidenta SRK, rovnako ako aj zmena štruktúry a práce iných komisií SRK. 
 

 V rámci rozličného boli ďalej prediskutované otázky hospodárskej krízy, 

podprogramu 7713 – rozvoj VŠ, podprogramu 7011, valorizácie, zákona 
o pedagogických zamestnancoch (ochrana učiteľov VŠ – formou zmeny postavenia: 

verejní činitelia).  

 

 

http://www.educj.sk/


K bodu 7:  Rozdelenie dotácie 

Minister školstva SR informoval o metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
verejným vysokým školám na rok 2009 (plénum SRK má k dotáciám len  jednu 

pripomienku, a to: umožniť čerpanie rozpočtu v kategórii Tovary a služby nad limit 

104%).  Rektori vysokých škôl požiadali riaditeľa sekcie financovania MŠ SR 

doc. Viesta o zaslanie  rozdelenia rozpisu dotácií až na úroveň fakúlt za rok 2009, aby 
pri príprave rozpočtov pre fakulty vedeli, ako postupovalo MŠ SR. Minister sa v 

ďalšej časti rokovania k tomuto bodu vyjadril, ako aj k pripravovanej metodike na rok 

2010. Nová metodika by mala zohľadniť výsledky akreditácie, pomôcť rektorom pri 

alokácii finančných prostriedkov na fakulty podľa ich úspešnosti, nová metodika by 
mala viac zohľadniť kritérium, resp. koeficient uplatnenia absolventov na trhu práce 

(štatistiky sú k dispozícii napr. z NÚP). Minister informoval o tom, že otázku 

metodiky na rok 2010 otvorí na jednom z ďalších plén SRK. 

 

K bodu 8: Štrukturálne fondy 

Minister prejavil spokojnosť so zlepšujúcou sa kvalitou podávaných projektov 

(formálne nedostatky sa vyskytujú už menej, projekty sú teraz viac o  kvalite 

a úspešnosť podávaných projektov je už oveľa väčšia). Informoval o aktuálnych 
výzvach v rámci štrukturálnych fondov (marec – aplikovaný výskum / výstup – 

konkrétny produkt, august – kreovanie excelentných pracovísk, koncom roka – 

budovanie excelentných pracovísk – vybavenie excelentných pracovísk – podpora 

realizácie výskumu).  
V rámci témy štrukturálnych fondov minister vyjadril spokojnosť s kreovaním 45 

excelentných pracovísk. V rámci ďalšej výzvy predpokladá ešte vybudovanie 4-5 

excelentných pracovísk.  
Prof. Kosová v rámci diskusie spomenula, že aplikovaný výskum je zameraný viac na 

technicky orientované VŠ a je ťažšie uplatniteľný na humanitne orientované VŠ. 

Minister požiadal prof. Kosovú o prípravu podkladov na tému zapojenia sa humanitne 

orientovaných VŠ do projektov zameraných na aplikovaný výskum. Následne 
možnosti zváži a podľa vhodnosti podkladov zapracuje do výzvy.  

 

K bodu 9: Novela VŠ zákona 

Minister informoval o postupe v rámci schvaľovania novely VŠ zákona a požiadal 
členov pléna SRK o podporu. Plénum SRK k tomuto bodu schválilo uznesenie.  

 

K bodu 10: Rôzne 
Minister školstva SR sa vyjadril k podnetu Asociácie rektorov súkromných vysokých 
škôl a k otázke komplexnej akreditácie súkromných VŠ. V rámci diskusie sa otvorila 

aj otázka postavenia súkromných a verejných vysokých škôl, ako aj právneho 

postavenia Asociácie rektorov súkromných vysokých škôl a SRK. SRK má z hľadiska 

zákona o VŠ väčšiu váhu. Na rokovaní sa hovorilo aj o rôznom prístupe 
k financovaniu vedy súkromných a verejných vysokých škôl (VEGA, KEGA, 

Štrukturálne fondy). Upozornilo sa tiež na skutočnosť, že po umožnení verejným 

vysokým školám vstupovať do podnikateľského prostredia sa fakticky stiera rozdiel 

medzi verejnými a súkromnými vysokými školami čo môže vyvolať otázky 
o narušení rovnováhy v trhovom prostredí, vzhľadom na štátne financovanie  

verejných vysokých škôl.  

 



Minister školstva SRK požiadal rektorov VŠ, aby si spravili analýzu vykonávaných 

druhých kvalifikačných skúšok. Upozornil na to, že realizácia druhej kvalifikačnej 
skúšky nemá byť masová záležitosť, ale mala by byť dodržaná kvalita priebehu druhej 

kvalifikačnej skúšky.  

 

Minister školstva SR a prof. Sinay informovali o Európskom inovačnom 
a technologickom inštitúte a zriadení  Knowledge and Inovation Community (KIC) 

a krokoch MŠ SR v tejto oblasti, ako aj o rokovaní s rakúskym ministrom vedy 

a výskumu pánom Hahnom.  Minister školstva SR odporúčal pripojenie sa SR 

k projektu KIC, ktorý z rakúskej strany koordinuje TU Graz so zameraním na 
obnoviteľné zdroje a ich možný dopad na klimatické zmeny. Minister navrhol vznik 

pracovnej skupny za Slovenskú republiku, pričom vedením tejto pracovnej skupiny 

poveril prof. Sinaya. Prof. Sinay požiadal, aby VŠ, ktoré majú záujem o spoluprácu 

nominovali svoju kontaktnú osobu (zástupcu VŠ). Nomináciu kontaktnej osoby je 
potrebné následne zaslať prof. Sinayovi na e-mailovú adresu juraj.sinay@tuke.sk 

najneskôr do 15. marca 2009. 

Prítomným členom SRK boli rozdané materiály o KIC a ETI.  Neprítomným 

rektorom budú tieto materiály zaslané poštou. Viac informácií o EIT možno nájsť na 
internetovej stránke: http://ec.europa.eu/eit/.  Informácie môžete nájsť aj na stránke 

TU Graz:http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz/business_services/osp/EIT 

  

 
Prof. Schlosser informoval, že na niektorom z budúcich rokovaní pléna by bolo 

potrebné venovať sa programu  SOFIA.  Ide najmä o to, či VŠ budú v ďalších rokoch 

používať tento jednotný software. Viceprezident doc. Gahér vyslovil názor, že nikdy 

nestála otázka, či si budú Verejné vysoké školy spravovať systém Sofia samé, alebo 
integrovane spolu s MŠ SR. Tento projekt od začiatku bol koncipovaný 

a dodávateľsky objednaný MŠ SR ako integrovaný systém s cieľom udržiavať 

a rozvíjať jednotný etalón v kooperácii ministerstva a škôl. Prezident SRK 

informoval, že SRK pripraví pracovnú skupinu zameranú na problematiku SOFIE 
a problematiku SOFIE bude možné otvoriť na ďalšom rokovaní pléna SRK.   

 

Minister požiadal rektorov, aby si pripravili podklady k diskusii, ku ktorej ich chce 

vyzvať,  ohľadom rozvojových projektov na obdobie 1 roka. 
Minister otvoril v diskusii otázku možnosti vysokoškolského vzdelávania v Banskej 

Štiavnici.Primátor mesta Banská Štiavnica ako aj MŠ SR podporujú myšlienku 

vysokoškolského vzdelávania v Banskej Štiavnici v akejkoľvek forme (denná, 

externá, celoživotné vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie a pod.). Zatiaľ na túto ponuku 
nereagovala  žiadna VŠ. 

 

Prof. Schlosser zaslal SRK materiál ohľadom portálu VŠ. Tento materiál bol e-

mailom zaslaný členom SRK 12. februára 2009. Informácia o portáli VŠ bude 
predmetom aprílového rokovania pléna SRK. 

 

Prof. Fišera požiadal rektorov, aby pri výmene dokumentov ku komplexnej akreditácii 

postupovali oficiálne a štandardne a posielali dokumenty na výmenu poštou na MŠ 
SR – AK. 

 

Prítomným bol rozdaný materiál k výstavnému podujatiu zameranému na vedu, 

výskum, vývoj, vzdelávanie a inovácie“ VVI – Veda -  Vzdelávanie – Inovácie 2009“, 

mailto:juraj.sinay@tuke.sk
http://ec.europa.eu/eit/
http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz/business_services/osp/EIT


ktorého súčasťou je výstava učebných pomôcok a didaktickej techniky Medacta. 

Termín konania podujatia je 16. – 18. apríla 2009 na výstavisku Agrokomplex Nitra 
v čase od 9.00 hod. do 18.00 hod. Neprítomným členom bude materiál poslaný 

poštou. 

 

 
 

Prítomným členom bol rozdaný materiál, ktorý nám zaslal komisár Figeľ, a to:   

 Informačný leták EQUAR – European Quality Assurance Register for Higher 

Education (viac info na: http://www.equar.eu 

 Informačnú brožúru Future skill needs in Europe Focus on 2020 

Publikaciu vydal CEDEFOP. V prípade záujmu ju neprítomným rektorom 

generálna sekretárka  pošle (prosím, oznámte svoj záujem e-mailom).  
 

 

Prezident SRK poďakoval prof. Sivákovi, organizátorovi 48. Pléna SRK za skvelú 

prípravu zasadnutia. 
 

Následne prof. Matlovič pozval rektorov na 49. Plénum SRK, ktoré bude organizovať 

Prešovská univerzita v Prešove. Zasadnutie bude v Novom Smokovci. 

 
 

 

Uznesenia 

 

Uznesenie č. 1 

Plénum SRK berie na vedomie informáciu Dozornej rady SRK o stave ekonomickej 

agendy a o návrhoch opatrení. 

 

Uznesenie č. 2 

Plénum SRK odporúča členom SRK, aby do 24. 2. zaslali predsedovi pracovnej 

komisie SRK pre vzdelávanie otázky, ktoré sa týkajú realizácie Národného projektu 

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti  cudzích jazykov v súvislosti s 
Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách.  

 

Uznesenie č. 3 

Plénum SRK poveruje prezídium SRK, aby na základe návrhu Pracovnej  komisie 
SRK pre vzdelávanie neodkladne zaslali na MŠ SR štruktúrovanú otázku k  realizácii 

Národného projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti  cudzích jazykov 

v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných 
školách.  

 

Uznesenie č. 4 

Plénum SRK súhlasí s metodikou a návrhom rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 
verejným vysokým školám na rok 2009.  

 

 

 

 

Uznesenie č. 5 

http://www.equar.eu/


Plénum SRK žiada MŠ SR, aby návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

verejným vysokým školám na rok 2010 bola predložená na rokovanie pléna SRK 
najneskôr v júni 2009.  

 

Uznesenie č. 6 

Plénum SRK podporuje návrh novely zákona o VŠ.  
  

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

..............................................  .......................................................................... 
prof. Karol Weisslechner                  Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. 

akademický architekt       

 

 
      ....................................................... 

   prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 

              prezident 

      Slovenskej rektorskej konferencie 
        

 

 

Zapísala: Ing. Denisa Voskárová 


