Zápisnica zo 49. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie,
ktoré sa konalo 30. 4. 2009 v Novom Smokovci
Prítomní:
 prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
 prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
 prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
 Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
 doc. PhDr. František Gahér, CSc.
 brigádny generál doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
 prof. PhDr. Beáta Kosová, 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
 Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
 doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD.
 Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
 prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
 prof. Ondrej Šulaj
 doc. RNDr. János Toth, PhD.
 prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
 prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
 prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
Ospravedlnení:
 prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
 prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
 prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
 generál prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
 prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
 prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
 prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
Hostia:
 prof. Ing. František Schlosser, CSc., MŠ SR
 prof. Ing. Ján Michalík, PhD., Akrediatačná komisia
 Dr. Anna Čekanová, Rada vysokých škôl SR

Program rokovania 49. Pléna SRK
Rokovanie bez účasti ministra a hostí
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Situácia v agentúrach VEGA, APVV
5. Závery z konferencie o vzdelávaní v Leuvene
6. Správa zo zahraničnej služobnej cesty USA, Kanada
7. Rôzne
Rokovanie za účasti ministra a hostí
7. Plagiátorstvo
8. Portál VŠ
9. SOFIA
10. Rôzne
K bodu 1: Otvorenie
Prezident SRK prof. Báleš privítal prítomných a poďakoval sa jeho Magnificencii
rektorovi prof. Matlovičovi za organizáciu 49. Pléna SRK v Novom Smokovci.
Program rokovania 49. pléna SRK bol bez pripomienok odsúhlasený.
K bodu 2: Kontrola plnenia uznesení
V rámci kontroly plnenia uznesení zo 48. Pléna SRK prezident SRK konštatoval,
že uznesenia za SRK boli splnené. SRK ešte očakáva vyjadrenie MŠ SR o realizácii
Národného projektu Vzdelávania učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov.
SRK v druhej časti rokovania požiadalo opätovne zástupcu MŠ SR prof. Schlossera
o dodanie vyjadrenia.
K bodu 3: Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Za skrutátorov 49. pléna SRK boli následne navrhnutí a schválení Magnificencie
doc. Mišút a brigádny generál doc. Kelemen.
Prezident SRK predložil návrh na členov návrhovej komisie pre 49. zasadnutie pléna
SRK a to Magnificencie prof. Bujňák, prof. Čižmár, a prof. Lichardus. Návrh
na členov návrhovej komisie bol schválený.
Prezident SRK navrhol ako overovateľov zápisnice Magnificencie prof. Siváka
a doc. Pribulu. Návrh na overovateľov zápisnice bol schválený.
K bodu 4: Situácia v agentúrach VEGA a APVV
Informáciu o aktuálnej situácií agentúr VEGA a APVV prezentovali doc. Gahér
a prof. Vozár. Prof. Schlosser bol v druhej časti rokovania informovaný o záveroch
rokovania v rámci tohto bodu. Rektori súkromných vysokých škôl žiadali, aby bolo
riešené aj financovanie projektov VEGA súkromným vysokým školám. Následne
bolo k tomuto bodu rokovania sformulované uznesenie. Prítomní rektori požiadali
prezidenta SRK, aby bolo toto uznesenie formou oficiálneho listu zaslané ministrovi

školstva. Požiadavka bola prítomnými členmi SRK odsúhlasená verejným
hlasovaním.
V diskusii k tomuto bodu v prvej a druhej časti rokovania vystúpili: prof. Lichardus,
prof. Báleš, prof. Kosová
K bodu 5: Závery z konferencie o vzdelávaní v Leuvene
Vice-prezident prof. Bujňák informoval prítomných o záveroch konferencie
o vzdelávaní v Leuvene, ktorej predchádzala jarná konferencia EUA v Prahe
a Extraordinary meeting v Bruseli. Výstupom jarnej konferencie EUA bola Pražská
deklarácia, ktorej text bol prerokovaný a schválený na pracovnom stretnutí EUA
v Bruseli a následne ho v Leuvene ministri akceptovali. Pražská deklarácia je
dôležitým dokumentom a treba mu venovať náležitú pozornosť a propagovať ju, tak
v rámci akademickej obce, ako aj mimo nej.
Diskusia k tomuto bodu bola na základe príspevkov rozšírená o propagovanie
slovenských VŠ v médiách, o hodnotenie slovenských vysokých škôl v médiách
s použitím výsledkov rôznych ratingových agentúr, o malú medializácia výsledkov
projektu hodnotenia vysokých škôl Európskou asociáciou univerzít, o skúsenosti
so spoluprácou s novinármi (pozitívne napr.: séria krátkych filmov, negatívne –
novinári väčšinou neuverejňujú nevyžiadané príspevky týkajúce sa pozitívnych
výsledkov vo vede a výskume a pod.)
V rámci tejto diskusie odznela pripomienka, že SAV už niekoľko krát rokovala
so zástupcami vlády a SRK v poslednom období ani raz. SRK požiadala o stretnutie
písomne niekoľko krát, ale stretnutie nebolo zo strany vlády nebolo zrealizované.
Na záver diskusie sa prítomní dohodli o podporení myšlienky prof. Siváka
o zorganizovaní konferencie o postavení a úlohách vysokých škôl na Slovensku.
Konferencia by okrem iného reagovala na všetky horeuvedené problémy. Bola by
obsahovo zameraná aj na Dlhodobú víziu rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte
súčasnej finančnej a hospodárskej krízy a Pražskú deklaráciu. Bolo by vhodné, keby
konferencia bola organizovaná s podporou vlády SR. Prezídium prisľúbilo, že
prerokuje otázku organizovania konferencie na uvedenú tému a plénu SRK predloží
komplexný návrh, týkajúci sa zorganizovania konferencie SRK.
V diskusii vystúpili: prof. Báleš, prof. Matlovič, prof. Lichardus, prof. Polák, prof.
Zasepa, prof. Sivák, doc. Mišút, prof. Štencl, doc. Gahér
K bodu 6: Správa zo zahraničnej služobnej cesty USA, Kanada
Zahraničnej služobnej cesty s ministrom školstva sa z SRK zúčastnili: prezident SRK
prof. Báleš, vice-prezident doc. Gahér a prof. Čižmár. O priebehu a výsledkoch
rokovaní informoval přítomných prezident SRK prof. Báleš.
Prezentácia a diskusia k tomuto bodu boli zamerané najmä na: program rokovaní
delegácie v USA a Kanade, výsledky z rokovaní (1 zmluva o spolupráci,
2 memorandá), prepojenosť vzdelávania a praxe, podnikateľské inkubátory, start-up
firmy, patenty, ochranu duševného vlastníctva, informácie z rokovania s firmou IBM;

autonómiu univerzít; výskume – ako samozrejmá súčasť činností univerzít;
odmeňovanie špičkových vedecko-výskumných zamestnancov a pod.
Prof. Báleš informoval o možnosti podania projektov cez firmu HP (HewlettPackard) – Otvorené inovácie. Ide o program zameraný na podporu spolupráce
s vysokými školami a podporu inovácií.
V diskusii vystúpili: doc. Gahér, prof. Čižmár, prof. Sivák, doc. Mišút, prof. Bujňák
K bodu 7: Rôzne
Prof. Vozár stručne informoval o záveroch národnej konferencie Aktuálny stav
implementácie ECTS na VŠ a práci bolonských expertov.
Prítomným členom bola odovzdaná tabuľka o prehľade Erasmus mobilít za
akademický rok 2007/2008, ako aj prezentácia záverov národnej konferencie
Aktuálny stav implementácie ECTS na VŠ. Tabuľka a prezentácia bola zaslaná
rektorom aj prostredníctvom e-mailovej pošty.
V diskusii vystúpili: prof. Bujňák, doc. Gahér
Ďalšia časť rokovania SRK sa uskutočnila za účasti pozvaných hostí. V úvode tejto
časti prezident SRK ospravedlnil ministra školstva SR, ktorý sa rokovania SRK
nemohol zúčastniť z vážnych dôvodov.
K bodu 8: Plagiátorstvo
Prof. Schlosser z MŠ SR prezentoval projekt zberu záverečných (kvalifikačných) prác
ako prostriedok proti plagiátorstvu. Prezentácia bola členom SRK zaslaná e-mailom
po pléne.
V diskusii vystúpili: prof. Kosová, doc. Gahér, prof. Lichardus, prof. Sivák, prof.
Báleš

K bodu 9: Portál VŠ
Prof. Schlosser informoval prítomných o aktuálnom stave Portálu VŠ. Členom SRK
bude jeho prezentácia zaslaná e-mailom.
K bodu 10: SOFIA
Prof. Schlosser informoval prítomných o pripravovanom Akademickom finančnom
informačnom systéme.
V diskusii vystúpili: doc. Gahér, prof. Vozár, doc. Mišút, prof. Polák, prof. Čižmár,
prof. Mirossay

K bodu 11: Rôzne
*
Prof. Schlosser predložil návrh, rokovať resp. predstaviť metodiku rozpisu dotácií zo
ŠR verejným VŠ na rok 2010. Metodika však nebola podľa programu predmetom
rokovania 49. pléna SRK. Z tohto dôvodu ju prezident SRK zaradil do programu na
50. plénum SRK, ktoré sa bude konať 18. – 19. júna v Banskej Štiavnici. Prítomní
členovia SRK požiadali prof. Schlossera, aby podklady na rokovanie boli zaslané
v dostatočnom časovom predstihu tak, aby metodiku najskôr mohla prerokovať
Pracovná komisia SRK pre ekonomické otázky.
V diskusii vystúpili: prof. Báleš, prof. Sivák
*
Prof. Schlosser pripomenul rektorom povinnosť zaslať ministrovi majetkové priznanie
v zmysle zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, § 10 (novela
platná od 1. 1. 2009). Agendu má na starosti pracovníčka MŠ SR Ing. Belešová.
Kontakt: 0908 935 253
*
Podpredseda Akreditačnej komisie prof. Ing. Ján Michalík, PhD., informoval
o agende Akreditačnej komisie a priebehu komplexnej akreditácie. V rámci diskusie
sa členovia SRK vyjadrili najmä ku kritériu KZU 6 a k termínom prerokovania Správ
o komplexných akreditáciách. Viacerí diskutujúci zdôraznili nevhodnosť ukazovateľa
KZU-6 ako jedného z kritéria zaraďovania do jednotlivých kategórií VŠ najmä
z dôvodu, že je to ukazovateľ kvantitatívny a nie kvalitatívny a nevyjadruje výsledky
výstupov z činností vysokých škôl, ale zohľadňuje len vstupy (počet študentov).
V diskusii vystúpili: prof. Sivák, prof. Kosová, prof. Tuček, prof. Vozár, doc. Mišút
*
Prezident SRK poďakoval prof. Matlovičovi, organizátorovi 49. Pléna SRK
za výbornú prípravu zasadnutia.
*
Prezident SRK, prof. Báleš pozval rektorov na 50. Plénum SRK, ktoré bude
organizovať Slovenská technická univerzita. Zasadnutie, ktorého hlavnými bodmi
rokovania bude voľba nového prezidenta SRK a jedného viceprezidenta sa uskutoční
v Banskej Štiavnici 18. a 19. júna 2009.

Uznesenia
Uznesenie č. 1
Plénum SRK žiada, aby MŠ SR uskutočnilo kolokvium k budúcnosti VEGY, pričom
je rozhodne za zachovanie tejto agentúry, ktorá podporuje základný výskum. SRK
považuje vstupné oponentúry v prípade žiadostí o projekty VEGA za zbytočné
a protestuje proti zmenám pravidiel „počas hry“ a žiada, aby sa prijali transparentné
a objektívne pravidlá posudzovania a vyhodnocovanie návrhov projektov. SRK

žiada, aby sa štruktúra komisií VEGA vrátila do podoby spred troch rokov
aj s objemom peňazí pridelených jednotlivým komisiám. SRK odporúča, aby
sa posudzovala efektivita použitia pridelených prostriedkov, kvalita výstupov
a aby boli preferované projekty väčších výskumných kolektívov
z vedeckovýskumných pracovísk vysokých škôl.
Uznesenie č. 2
SRK žiada realizovať ďalšiu všeobecnú výzvu APVV.
Uznesenie č. 3
Plénum SRK podporuje Pražskú deklaráciu o poslaní univerzít v ďalšej dekáde.
Uznesenie č. 4
SRK navrhuje usporiadať konferenciu o postavení a úlohách vysokých škôl
v súčasnosti a v budúcnosti.
Uznesenie č. 5
SRK žiada MŠ SR, aby bola obnovená činnosť riadiaceho výboru pre projekt SOFIA,
v ktorej sú rektori verejných vysokých škôl a aby bol štandardným spôsobom
vyvíjaný etalón tohto systému. SRK žiada MŠ SR, aby sa upgradoval systém SOFIA
na týchto vysokých školách a aby boli podpísané zmluvy o zabezpečení prevádzky
tohto systému medzi MŠ SR a vysokými školami.

Overovatelia:
............................................................
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
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prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
prezident
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