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Program  rokovania 51. Pléna SRK  
1. Otvorenie (overovatelia, návrhová komisia, program)  

2. Prerokovanie návrhu Asociácie rektorov súkromných vysokých škôl  
3. Prerokovanie voľby riadiacich orgánov SRK  

4. Metodika rozpočtu  

5. Operačné programy  

6. Rôzne (informácia SAIA a Slovenskej asociácie univerzitného športu)  
   

Rokovanie za účasti ministra a hostí z MŠ SR  

7.  Metodika rozpočtu  

8.  Operačné programy  
9.  Rôzne ( plagiátorstvo, informačný systém Sofia ) 

 

K bodu 1: Otvorenie 
 
Vice-prezident SRK prof. Bujňák privítal  prítomných členov SRK na pôde Ţilinskej 

univerzity v Ţiline.   

 

Vice-prezident SRK predloţil návrh  členov návrhovej komisie pre 51. zasadnutie 
pléna SRK a to Magnificencie doc. Gahéra, prof. Čiţmára a prof. Mirossaya. 

Členovia návrhovej komisie boli  schválení. 

 

Vice-prezident SRK navrhol ako overovateľov zápisnice Magnificencie prof. Šulaja 
a prof. Siváka. Návrh  overovateľov zápisnice  bol schválený. 

 

Program rokovania 51. pléna SRK bol po vyjadrení pripomienok odsúhlasený.  

 

K bodu 2 a 3: prerokovanie návrhu Asociácie rektorov súkromných vysokých 

škôl a voľby riadiacich orgánov SRK  

 

Vice-prezident SRK prof. Bujňák predniesol návrh Asociácie súkromných vysokých 
škôl na novelizáciu stanov SRK a doc. Gahér predloţil návrh štatútu Slovenskej 

rektorskej konferencie.  

 

Záver: 
Po rozsiahlej  diskusii plénum rozhodlo o preloţení obidvoch bodov na rokovanie 

najbliţšieho, 52. Pléna SRK. Členovia pléna poţiadali o prerokovanie návrhu 

Asociácie súkromných vysokých škôl  a Štatútu SRK právnou komisiou a zároveň 

tieţ o zaslanie stanoviska právnej komisie SRK najneskôr dva dni pred rokovaním 52. 
pléna SRK.  Po doriešení otázok, ktoré vyplývajú z bodu 2 bude moţné následne 

pristúpiť k realizácii volieb SRK (prezident, vice-prezident, dozorná rada). 

 

 

 

 



K bodu 4: Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočut verejným vysokým 

školám na rok 2010 
 

Metodiku rozpočtu predrokovala ekonomická komisia SRK. Jej závery 

sa prezentovali priamo na rokovaní 51. Pléna SRK. Nasledovala rozsiahla diskusia, 

na základe ktorej plénum odhlasovalo uznesenia. Následne  ich v rámci bodu 7 
predloţili na ďalšie rokovanie s ministrom školstva SR.  

 

K bodu 5:  Operačné programy 

Po diskusii k aktuálnym otázkam agendy operačných programov na vysokých školách 
sa rektori uzniesli na tom, ţe poţiadajú ministra o zníţenie administratívneho 

zaťaţenia vysokých škôl v rámci prípravy a implementácie projektov.  

 

K bodu 6: Rôzne   
V rámci bodu rôzne  z dôvodu nedostatku času neodzneli ţiadne prezentácie a boli 

presunuté do bodu 9, na záver rokovania. 

 

Nasledovalo rokovanie za účasti hostí z Ministerstva školstva SR. 
 

K bodu 7:  Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 

školám na rok 2010 

V prvej časti rokovania prezentoval prof. Schlosser metodiku rozpisu dotácií 
zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám. Nasledovala prezentácia 

navrhovaných uznesení SRK (v zmysle rokovania k bodu 4.) Po vypočutí uznesení 

SRK a následnej diskusii minister uznesenia SRK zobral do úvahy. Prvé uznesenie 

bude zapracované aţ po vyjadrení ekonomickej komisie SRK (koeficienty; tovary 
a sluţby), ak s jej návrhom bude súhlasiť nadpolovičná väčšina členov SRK (agenda 

bude vybavená prostredníctvom elektronickej pošty).  Druhé a tretie uznesenie zobral 

minister na vedomie a prisľúbil, ţe v zmysle štvrtého uznesenia bude upravený text 

metodiky.  
V rámci diskusie k tomuto bodu  odzneli pripomienky týkajúce sa  komplexnej 

akreditácie (vplyv výsledku komplexných akreditácií  na rozpočet vysokých škôl 

v roku 2010). Schopnosť programu Sofia  vygenerovať náklady na študenta 

v konkrétnom študijnom odbore. Problém  sa pokúsia pracovníci MŠ SR riešiť 
v spolupráci s kvestormi vysokých škôl.  

 

K bodu 8: Operačné programy 
Generálna riaditeľka Agentúry MŠ SR pre ŠF EÚ odpovedala na otázky prítomných 

zamerané na agendu operačných programov.  

Následne minister školstva upozornil na náročnosť agendy verejného obstarávania 

a personálnej agendy v rámci operačných programov, ktorú v zmysle prísnych 
pravidiel nie je moţné zjednodušiť. Je potrebné vyškoliť zamestnancov, ktorý majú 

danú agendu na vysokých školách v kompetencii.  

Minister školstva SR informoval rektorov o realizovanej pracovnej porade 

s kvestormi a o zámere realizácie  porady s kvestormi kedykoľvek to vysoké školy 
budú povaţovať za dôleţité.  

 

 

 

 



K bodu 9: Rôzne 
 

MŠ SR 

 

Podpora základných a stredných škôl prostredníctvom prípravy učiteľov 

cudzích jazykov 
Minister školstva SR prof. Mikolaj vyjadril vďaku vysokým školám, ktoré sa zapojili 

do vzdelávania učiteľov cudzích jazykov, a tým podporili rozvoj základných 

a stredných škôl. Konkrétne poďakoval: Trnavskej univerzite v Trnave, Univerzite 

P. J. Šafárika v Košiciach, Ţilinskej univerzite v Ţiline, Univerzite Komenského 
v Bratislave, Prešovskej univerzite v Prešove, Katolíckej univerzite v Ruţomberku, 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave, Technickej univerzite vo Zvolene a Univerzite J. Selyeho v Komárne.  

Minister poţiadal vysoké školy, ktoré majú pedagogické fakulty, aby reagovali 
na zmeny potrieb základných a stredných škôl, ktoré majú v súčasnosti deficit 2.500 

učiteľov cudzích jazykov.  Je potrebné  najmä zabezpečiť  výučbu cudzích jazykov 

pri príprave učiteľov pre prvý stupeň základných škôl. V tejto súvislosti minister 

vyzval vysoké školy, aby  pouvaţovali a predloţili nové študijné programy zamerané 
aj na ďalšie zmeny súvisiace s reformou vzdelávania na základných a stredných 

školách.  

 

Uznávanie  externých maturít/ prijímacie skúšky 
Minister školstva SR prof. Mikolaj vyzval rektorov, aby akceptovali výsledky maturít 

a uznávali výsledky maturitných skúšok , nakoľko sú podľa jeho vyjadrenia náročné 

a dostatočne preveria vedomosti maturantov vo vybraných predmetoch.  Podľa názoru 

ministra by sa v budúcnosti prijímacie skúšky na vysokej školy mali orientovať viac 
na doskúšanie problematiky, ktorá nebola zahrnutá v rámci maturitných skúšok 

uchádzača a nie na opätovné preverovanie znalostí rovnakej problematiky.  

 

Antiplagiátorstvo 
Prítomným rektorom bola odovzdaná publikácia Univerzity Konštantína Filozofa 

v Nitre s názvom: Prevencia a odhaľovanie  plagiátorstva (zber prác za účelom 

obmedzenia porušovania autorských práv v kvalifikačných prácach na vysokých 

školách). 
 

Centrálny register záverečných prác má svoju internetovú adresu, a to: 

http://www.crzp.sk  

 

Elektronická prihláška 

Prof. Schlosser informoval o tom, ţe systém elektronickej prihlášky a elektronického 

podpisu je uţ funkčný a pripravuje sa usmernenie k ich pouţívaniu. 

 

SAUŠ – Slovenská asociácia športu: 

Prezident asociácie v rámci svojho vystúpenia predloţil prítomným materiál 

zameraný na súčasný stav univerzitného športu na Slovensku. Ďalej informoval 

o zriadení centier športovej prípravy pri telovýchovných jednotách v Bratislave, Nitre, 
Banskej Bystrici, Ţiline, Prešove a Košiciach; ako aj o zámere rozšírenia centier 

olympijskej prípravy aj na vysokoškolských študentov.  V závere pozval prítomných 

členov SRK na 90. výročie športu, ktoré sa uskutoční 23.10. 2009 ako aj na národnú 

konferenciu o školskom športe, ktorá bude realizovaná 5. – 6. novembra 2009. 

http://www.crzp.sk/


 

SAIA: 
Predstavitelia organizácie SAIA informovali rektorov o blíţiacom sa 20. výročí 

pôsobenia SAIA na Slovensku.  SAIA je mimovládna nezisková organizácia, ktorá 

napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.  V roku 2009   

zastrešovala 7 programov, a to: Akademické mobility, Národný štipendijný program 
na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných 

pracovníkov, Akciu Rakúsko-Slovensko, CEEPUS, Fond NIL, Štipendium M.R. 

Štefánika a mobilitné centrum EURAXESS.  V súčasnosti má pracoviská 

v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Ţiline, Prešove a v Košiciach. Zamestnávajú 19 
pracovníkov. Rozpočet v roku 2009 na štipendiá, projekty, operačné a ďalšie 

programové výdavky predstavuje sumu cca. 3,33 mil. EUR.  

V rámci svojej prezentácie výkonná riaditeľka poskytla stručný prehľad jednotlivých 

programov spolupráce a angaţovanosti vysokých škôl do týchto programov. 
Informovala aj o problémoch v agende SAIA, ktoré sú spojené s nedostatkom 

finančných prostriedkov.  Najmä o predčasnom ukončení  zapojenia Slovenska 

do mobilitného centra pre výskumných pracovníkov ERAXESS v roku 2009 

z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov z národných zdrojov.  Realizácia 
európskeho projektu ERAXESS pokračuje ďalej, ale uţ bez priameho zapojenia 

Slovenska (detaily sú na internetovej stránke Slovenskej rektorskej konferencie alebo 

SAIA).  Program „Štipendium M. R. Štefánika“ zameraný na získanie absolventov 

najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe končí v roku 2009. 
„Národný štipendijný program“  je financovaný Ministerstvom školstva SR 

a podporuje mobilitu slovenských aj zahraničných študentov, doktorandov, 

vysokoškolských pedagógov a výskumníkov. Vytvorenie tohto programu schválila 

vláda Slovenskej republiky v roku 2005 ako súčasť Akčného plánu SR pre 
implementáciu Lisabonskej stratégie. V apríli 2006 bola na základe výsledkov 

verejného obstarávania podpísaná zmluva medzi MŠ SR a SAIA, n.o, o zabezpečení 

programu v rokoch 2006-2010. Posledná uzávierka na predkladanie ţiadostí v rámci 

tejto prvej fázy programu je 31. októbra 2009. Vláda SR schválila pokračovanie 
programu v rokoch 2010/11-2015/16 v rámci Modernizačného programu Slovensko 

21 na svojom zasadnutí 29. 4. 2009. Zatiaľ však nie sú k dispozícii informácie o tom 

za akých podmienok bude program realizovaný v nasledujúcej fáze.  

Viac informácií o aktivitách a výsledkoch realizácie programov, ktoré SAIA 
v rámci svojej agendy rieši, sa nachádza na: www.saia.sk  

V závere svojej prezentácie výkonná riaditeľka SAIA vyslovila poďakovanie 

vysokým školám za doterajšiu spoluprácu a vyjadrila záujem o pokračovanie 

a prehlbovanie vzájomnej spolupráce s centrálou a regionálnymi pobočkami SAIA.  
 

 

 

Veľtrhy Brno: 
Zástupca Veľtrhov Brno, a.s., poskytol rektorom nasledovný materiál: 

 prezentáciu veľtrhov v Brne (leták, broţúrka, DVD) 

 kalendár veľtrhov a výstav 2010. V roku 2010 sa uskutočnia napríklad 
nasledovné veľtrhy a výstavy: GO – medzinárodný veľtrh zameraný na 

cestovný ruch, OPTA – veľtrh očnej optiky, optometrie a oftalmológie, STYL 

– medzinárodný veľtrh módy, SALIMA – medzinárodný potravinársky veľtrh, 
INTECO – medzinárodný veľtrh zariadení pre obchod, hotely a verejné 

stravovanie; VINEX – vinársky veľtrh, EMBAX – medzinárodný veľtrh 

http://www.saia.sk/


obalov a obalových technológií, TECHAGRO – veľtrh poľnohospodárskej 

techniky, ANIMAL VETEX – medzinárodný veterinárny veľtrh, SILVA 
REGINA – medzinárodný lesnícky a poľovnícky veľtrh, MINERÁLY BRNO 

– medzinárodná predajná výstava minerálov, fosílií a šperkov z týchto 

materiálov, IBF – medzinárodný stavebný veľtrh, MOBITEX – medzinárodný 

veľtrh bývania, GAUDEAMUS – Európsky veľtrh pomaturitného 
a celoţivotného vzdelávania – www.gaudeamus.cz a iné. 

 Informácia o realizácii prezentácie výskumných aktivít VŠ  zástupcom 

priemyslu na 51. medzinárodnom strojárenskom veľtrhu, ktorá prebehla 

v septembri 2009. Slovensko reprezentovali ţiaľ iba 3 vysoké školy, a to: 
STU Bratislava, TU Košice a Ţilinská univerzita.   

Viac informácií o veľtrhoch, výstavách a výstavnej ploche  nájdete na www.bvv.cz  

 

SAAIC: 
SAAIC poskytla rektorom  zborník z konferencie „Aktuálny stav v implementácii 

ECTS na vysokých školách“, ktorá sa uskutočnila 21. apríla 2009 v Bratislave 

a propagačný materiál zameraný na Erasmus stáţistov – moţnosť vyuţitia európskych 

talentov v podnikoch a inštitúciách. 
 

Na záver vice-prezident prof. Bujňák poďakoval prítomným rektorom za účasť 

na 51. pléne SRK. 
 

Uznesenia 

Uznesenie č. 1 

Plénum SRK ţiada, aby v metodike rozpisu štátnej dotácie vysokým školám boli 
pouţité koeficienty nákladovosti z minuloročnej metodiky a neodporúča aplikovať 

novonavrhované koeficienty odborov (KO). 

Odôvodnenie: Je nevyhnutné, aby akejkoľvek zásadnej zmene koeficientov 

predchádzalo zdôvodnenie potrebných zmien vrátane  princípov a zásad, z ktorých 
sa pri návrhu vychádza ako aj dopadov navrhovaných opatrení. Predloţený návrh 

zmien tieto kritériá nespĺňa.  

 

Uznesenie č. 2 
Plénum SRK ţiada, aby v metodike rozpisu štátnej dotácie vysokým školám nebol 

zmenený spôsob nápočtu dotácie v oblasti tovarov a sluţieb. 

Odôvodnenie: Objem finančných prostriedkov na tovary a sluţby dlhodobo 

nepostačuje na krytie všetkých výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky 
a vzdelávania a verejné vysoké školy dofinancovávajú tieto výdavky z vlastných 

alebo iných zdrojov. Navrhovaná aplikácia fixných výdavkov predstavuje  vo vývoji 

financovania vysokého školstva návrat o 10 rokov späť. Verejné vysoké školy, ktoré 

majú nadbytok priestorov tieto komerčne vyuţívajú a dotácia na prevádzku takýchto 
priestorov by bola v rozpore so všeobecne záväznými predpismi o pouţívaní 

verejných zdrojov. Rovnako druhá navrhovaná zmena nápočtu dotácie na vzdelávanie 

a na prevádzku z pôvodného pomeru 1:3 na 1:1 je ďalšou priorizáciou „drahých“ 

na úkor „lacných“ študijných programov, ktoré sú zvýhodnené aj iným spôsobom, 
ako napr. cez podporu financovania vybraných študijných programov podľa bodu 

6 písm. i, cez výdavky na laboratórnu činnosť technických a prírodovedeckých 

odborov a informatiku podľa bodu 51 písm. f, koeficient priorít podľa bodu 25 

ako aj cestou zvýšenia  pomeru zohľadňovania výkonu vysokej školy v oblasti 
vzdelávania a vedy  z doterajších 65:35 na navrhovaných 60:40 a ďalšie 

http://www.gaudeamus.cz/
http://www.bvv.cz/


 

 

Uznesenie č. 3 

Plénum SRK ţiada, aby v metodike rozpisu štátnej dotácie vysokým školám neboli 

v celkovej výške započítavané prostriedky z projektov z EÚ.  

 

Uznesenie č. 4 

Plénum SRK ţiada, aby v metodike rozpisu štátnej dotácie vysokým školám 

bol článok 41 zmenený tak, aby kaţdá verejná VŠ získala 2 eurá na študenta na rozvoj 

AIS podľa počtu jej študentov. 

 

Overovatelia: 

 

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

 

 

      ....................................................... 
          prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. 

              vice- prezident 

      Slovenskej rektorskej konferencie 

Zapísala: Ing. Denisa Voskárová 


