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prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. /prítomný na rokovaní 19. 3. 2010/
prof. Ing. Ján Bujnák, CSc.
doc. Ing. Viera Cibáková, CSc. /prítomná na rokovaní 19. 3. 2010/
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Cižmár, CSc.
doc. PhDr. František Gahér, CSc.
brigádny generál  doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.
prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
generál prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc. / prítomný na rokovaní 19. 3. 2010/
prof. Ing. Mikuláš Látecka, PhD. /prítomný na rokovaní 19. 3. 2010/
Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
prof. RNDr. René Matlovic, PhD.
prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. /prítomný na rokovaní 19. 3. 2010/
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
doc. Mgr. art. Matúš Ol ha
prof. MVDr. Emil Pilipcinec, PhD. /prítomný na rokovaní 19. 3. 2010/
prof. Ing. Dušan Repcík, CSc. /prítomný na rokovaní 19. 3. 2010/
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf  Sivák, PhD.
prof. Ondrej Šulaj
doc. RNDr. János Toth, PhD.
prof. Ing. Ján Tucek, CSc. 
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
prof. Tadeusz Zasepa, PhD. /prítomný na rokovaní 19. 3. 2010/

prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD.
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
prof. JUDr. Ján Svák, CSc.

Samuel Abrahám, M.A., PhD. -
Prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. – poverený výkonom funkcie rektora

MŠ SR: prof. Ing. František Schlosser, CSc. – vedúci služobného úradu; Ing. 
Alexandra Drgová – generálna riaditel ka Agentúry MŠ SR pre ŠF EÚ



Program rokovania 53. Pléna SRK 

Otvorenie

K bodu 1: Informácie  vice-prezidenta SRK

K bodu 2: Stratégia rozvoja slovenskej spolocnosti

Záver : 

1/ Informácie  vice-prezidenta SRK a z EUA (Koncil EUA, 2. Stretnutie expertnej 
skupiny EUA pre výskumnú politiku, Bolonská výrocná ministerská konferencia 2010 
v Budapešti a vo Viedni)
2/ Stratégia rozvoja slovenskej spolocnosti
3/ Informácie vedúceho služobného úradu MŠ SR
4/ Európske štrukturálne fondy – Podpora centier excelentnosti 
5/ Štatút, rokovací poriadok, vol ba správnych orgánov
6/ Rôzne

Vice-prezident SRK prof. Bujnák privítal  prítomných clenov SRK. Vzhl adom na 
množstvo dokumentov na prerokovanie  bolo rokovanie rozdelené do dvoch castí. 
Prvá cast  bola venovaná informáciám vice-prezidenta SRK, stratégii a informáciám 
vedúceho služobného úradu. Prvá cast  rokovania bola zrealizovaná vo vecerných 
hodinách v priestoroch TeleDomu.  Rokovanie pokracovalo nasledujúci den na pôde 
Univerzity J.P. Šafárika v Košiciach. 

Program rokovania 53. pléna SRK bol odsúhlasený v zmysle pôvodného návrhu.

Vice-prezident SRK prof. Bujnák informoval prítomných o rokovaní konciulu EUA 
v Bruseli (potvrdenie existencie spolocného európskeho vzdelávac     priestoru, 
ktorého súcast ou je aj SR), o druhom stretnutí expertnej skupiny EUA pre výskumnú 
politiku (dotazník EUA) a Bolonskej výrocnej ministerskej konferencii 2010 
v Budapešti a vo Viedni (deklarácia, demonštrácia študentov).

V diskusii vystúpili: doc. Gahér, prof. Bujnák

Rektori v rámci diskusie k materiálu Stratégia rozvoja slovenskej spolocnosti 
konštatovali, že ide o rozsiahly materiál, ktorý má charakter vedeckej výpovede. 
Dokument je hodnotný, ale samotná stratégia by mala obsahovat  najmä meratel né 
parametre, hlavné zámery rozvoja spolocnosti a možné spôsoby ich dosiahnutia. Mal 
by sa zmenit  rozsah a zameranie stratégie. Rozsah materiálu bol porovnávaný 
s rozsahom stratégie Európa 2020. 

V diskusii vystúpili: prof. Vozár, prof. Matlovic, doc. Gahér, prof. Bujnák, prof. 
Sivák, prof. Kosová

Slovenská rektorská konferencia zostavila pracovnú skupinu, ktorá sa bude 
materiálom zaoberat  a pripraví stanovisko za Slovenskú rektorskú konferenciu
k celému dokumentu. Predsedom   pracovnej skupiny je doc. Gahér.  Dalšími clenmi 



pracovnej skupiny sú: prof. Báleš, prof. Matlovic, prof. Kosová, prof. Sivák, prof. 
Bujnák, prof. Lichardus a prof. Kostolanský. 

V rámci tretieho bodu vedúci služobného úradu informoval rektorov o stretnutí 
riadiacej komisie servisného projektu FIS programu SOFIA, o dohode o úrovni 
poskytovaných služieb a zmluve o poskytnutí sublicencie.  

V diskusii vystúpili:
Prof. Mišút, doc. Gahér, prof. Bujnák

Rektori sa v rámci diskusie, okrem iného vyjadrili k základnej zmluve na základe,
ktorej je spracovaná zmluva o poskytnutí sublicencie, ktorú nemali k dispozícii 
k nahliadnutiu. 

Prof. Schlosser informoval o rezortnom informacnom systéme pre oblast  vysokých
škôl (registre vysokých škôl, informacný systém Akreditacnej komisie) a projekte 
EUMIDA.

V diskusii vystúpili:
prof. Tucek, doc. Gahér, prof. Mirossay, prof. Kosová, prof. Vozár

Vedúci služobného úradu prof. Schlosser informoval prítomných rektorov o Smernici 
c. 8/2010_R z 18. februára 2010, ktorou sa urcuje forma a termín predkladania 
výrocnej správy o cinnosti vysokej školy a výrocnej správy o hospodárení vysokej 
školy. V rámci diskusie rektori otvorili otázku prílohovej cast  správy. Prílohová cast  
obsahuje množstvo dát, ktoré sú však potrebné pre spracovanie rôznych národných 
a európskych štatistík, ako uviedol prof. Schlosser. Vzhl adom k množstvu údajov sa 
na rokovaní sa dohodlo, že vysoké školy dajú k dispozícii do stanoveného termínu tie 
dáta, ktoré majú spracované.

V diskusii vystúpili:
Prof. Mirossay, prof. Kosová, doc. Gahér, prof. Vozár, prof. Mišút

Alexandra Drgová – generálna riaditel ka Agentúry MŠ SR pre ŠF EÚ informovala 
prítomných rektorov o podpore centier excelentnosti a aktivitách agentúry.  

V rámci diskusie rektori požiadali o zváženie formy a postupov pri posudzovaní 
oprávnenosti financných výdavkov, najmä v súvislosti s pracovnými výkazmi. 
Financný manažment projektov a byrokracia spojená s touto agendou by nemali byt  

K bodu 3:  I nformácie vedúceho služobného úradu M Š SR

K bodu 4: Európske štrukturálne fondy – Podpora centier  excelentnosti



tou prekážkou, ktorá odrádza  realizovat  projekty na vysokých školách a využívat
financné prostriedky z eurofondov.

Vice-prezident SRK prof. Bujnák a prof. Vozár informovali prítomných o zmenách, 
ktoré boli do štatútu na základe požiadaviek minulého           SRK zapracované. 
Následne sa otvorila diskusia k upravenému štatútu.

V diskusii vystúpili: doc. Gahér, prof. Lichardus, prof. Sivák, prof. Vozár, prof. 
Mirossay, prof. Bujnák

V rámci diskusie odznel návrh, aby sa upravil clánok 8,       14 (aby o odvolaní 
rozhodovala nadpolovicná väcšina; podobne ako pri vol be).  Nasledovalo hlasovanie, 
v ktorom úpravu podporilo 19 rektorov a 3 sa zdržali hlasovania. Návrh na úpravu 
predmetného clánku bol prijatý.

Následne prebehlo hlasovanie o celom štatúte. Pocet kladných hlasov  21, 1 sa zdržal.

Rokovací poriadok bol jednomyselne schválený SRK, tak ako bol predložený 
na rokovanie 53. pléna SRK, bez pripomienok.

Volebná komisia pracovala v zložení: prof. Šulaj, prof. Kosová, prof. Lichardus, na 
základe návrhu rektorov a následného odsúhlasenia jej clenov prítomnými rektormi.

Volebná komisia vyzvala prítomných, aby navrhli kandidátov     funkciu prezidenta 
SRK.  Navrhnutí boli: doc. Gahér, prof. Mirossay, prof. Vozár, prof. Pilipcinec, prof. 
Bujnák a prof. Sivák.  Následne boli rektori požiadaní v zmysle štatútu o vyjadrenie, 
ci s kandidatúrou na funkciu prezidenta súhlasia.  Kandidatúru prijali len doc. Gahér 
a prof. Vozár. 

Vol by prezidenta SRK boli realizované v troch kolách. 

V prvom kole sa o funkciu prezidenta SRK uchádzali  doc. Gahér a prof. Vozár.
Pocet prítomných rektorv: 25
Pocet clenov oprávnených hlasovat : 22
Rozdaných  hlasovacích lístkov: 22
Platných hlasovacích lístkov: 22
Z toho získali:
doc. Gahér: 11 kladných hlasov
prof. Vozár: 11 kladných hlasov

Do druhého kola prešli obaja kandidáti z prvého kola, t.j. doc. Gahér a prof. Vozár.

K bodu 5: Štatút, r okovací por iadok, vol ba správych orgánov

Štatút

Rokovací por iadok

Vol ba správnych orgánov



Pocet prítomných rektorov: 25
Pocet clenov oprávnených hlasovat : 22
Rozdaných  hlasovacích lístkov: 22
Platných hlasovacích lístkov: 22
Z toho získali:
doc. Gahér: 10 kladných hlasov
prof. Vozár: 12 kladných hlasov

V tret om kole sa rektori vyjadrovali len k jednému kandidátovi, ktorý  získal 
v druhom kole najvyšší pocet hlasov, t.j. hlasovalo sa len o kandidatúre prof. Vozára,
Pocet prítomných rektorv: 25
Pocet clenov oprávnených hlasovat : 22
Rozdaných  hlasovacích lístkov: 22
Platných hlasovacích lístkov: 22
Z toho: 12 áno; 10 nie 

Výsledok: prezident SRK nebol na 53. Pléne SRK zvolený.  V zmysle zápisnice zo 
43. pléna SRK  funkcné obdobie vice-prezidenta SRK koncí 7. apríla 2010.  
Vzhl adom k tomu, že na 53. Pléne SRK neboli schválené nové správne orgány, 
rektori požiadali prof. Bujnáka, aby zvolal najbližšie rokovanie SRK do 2. júla 2010 
a zároven, aby do tohto obdobia viedol SRK. Najbližšie rokovanie by sa malo konat  
v Bratislave.

Žiadost  o udelenie súhlasu pre pridelenie štátnej dotácie pre Vysokú školu 
bezpecnostného manažérstva v Košiciach predložil prof. Mesároš vice-prezidentovi 
SRK prof. Bujnákovi, ktorý k predmetnej žiadosti otvoril diskusiu. Po diskusii 
prebehlo hlasovanie. V rámci hlasovania sa 3 vyjadrili za podporenie žiadosti, 14 
proti a 5 sa zdržali.  

V diskusii vystúpili: prof. Bujnák, prof. Báleš, doc. Gahér

Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s pridelením štátnej dotácie Vysokej škole 
bezpecnostného manažérstva v Košiciach.

Vice-prezident SRK prof. Bujnák informoval prítomných rektorov o liste  
generálneho riaditel a Sekcie vysokých škôl MŠ SR, prof. Ing. Petra Plavcana, CSc., 
v ktorom žiada SRK o  vyjadrenie k návrhom predsedov jednotlivých komisií. 

V diskusii vystúpili: prof. Bujnák, doc. Gahér, prof. Mirossay

Slovenská rektorská konferencia nemá pripomienky k predloženým návrhom MŠ SR 
v zmysle listu MŠ SR-3950/2010-072. V prípade, že niektorý z rektorov bude mat  

K bodu 6: Rôzne

Záver : 

Stanovisko SRK   k SK VH

Záver : 



pripomienky, pošle ich písomne na MŠ SR do stanoveného termínu v zmysle listu 
generálneho riaditel a Sekcie vysokých škôl MŠ SR. 

Slovenská rektorská konferencia žiada, aby MŠ SR pripravilo novú právnu normu 
týkajúcu sa  udel ovania vedeckých hodností. Vyhláška Slovenskej komisie 
pre vedecké hodnosti c. 65/1977 Zb. nereflektuje na vývoj situácie v Európskom 
vysokoškolskom priestore. Vice-prezident SRK sa obráti písomne listom na ministra 
školstva SR s touto požiadavkou SRK. 

Vedúci služobného úradu prof. Schlosser informoval rektorov o povinnosti predložit  
majetkové priznanie na MŠ SR do konca marca 2010. Rektori verejných vysokých 
škôl musia odovzdat  ministrovi školstva majetkové priznanie podl a § 10 zákona c. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
Tlacivo platné pre tento rok je zverejnené na stránke MŠ SR www.minedu.sk v casti -
zamestnanci rezortu. Majetkové priznanie je potrebné zaslat  riaditel ke personálneho 
odboru, ktorá má písomné splnomocnenie p. ministra, ako zamestnanec oprávnený na 
spracovanie majetkových priznaní rektorov vysokých škôl a riaditel ov priamo 
riadených organizácií MŠ SR.

a rokovaní SRK sa dohodlo, že návrhy budú rektori samostatne posielat  za svoje 
vysoké školy. Termín na predloženie návrhov bol predlžený do 29. marca 2010.

Na záver vice-prezident prof. Bujnák pod akoval rektorovi Univerzity J. P. Šafárika 
v Košiciach za  organizacné zabezpecenie 53. pléna SRK a prítomným rektorom 
za ich úcast  na rokovaní SRK.

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

.......................................................
       prof. Ing. Ján Bujnák, CSc.

       vice- prezident
Slovenskej rektorskej konferencie

Zapísala: Ing. Denisa Voskárová

MŠ SR – majetkové pr iznanie rektorov

Návrhy APVV:
N

Overovatelia:
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