
Zápisnica z  54. riadneho zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie 
3.6.  – 4. 6.  2010, Žilina 

 
 
Prítomní: 

 prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. /prítomný na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. /prítomný na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 doc. Ing. Viera Cibáková, CSc. /prítomná na rokovaní 4.6./ 
 Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. /prítomný na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 doc. PhDr. František Gahér, CSc. /prítomný na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 brigádny generál  doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. /prítomný na rokovaní 

3.6. aj 4.6./ 
 prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. /prítomná na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. /prítomný na rokovaní 4.6./ 
 Prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. /prítomný na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. /prítomný na rokovaní 4.6./ 
 generál prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc. /prítomný na rokovaní 4.6./ 
 prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. /prítomný na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. /prítomný na rokovaní 3.6. aj 

4.6./ 
 prof. RNDr. René Matlovič, PhD. /prítomný na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. /prítomný na rokovaní 4. 6./ 
 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. /prítomný na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 doc. Ing. Martin Mišút, CSc. /prítomný na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 doc. Mgr. art. Matúš Oľha /prítomný na rokovaní 3.6./ 
 prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. /prítomný na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf  Sivák, PhD. /prítomný na rokovaní  4.6./ 
 prof. JUDr. Ján Svák, CSc. /prítomný na rokovaní 4. 6./ 
 prof. Ondrej Šulaj /prítomný na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 doc. RNDr. János Toth, PhD. /prítomný na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 prof. Ing. Ján Tuček, CSc. /prítomný na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. /prítomný na rokovaní 3.6. aj 4.6./ 
 prof. Tadeusz Zasepa, PhD. /prítomný na rokovaní 4.6./ 

 
Ospravedlnení: 

 prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. 
 prof. Karol Weisslechner, akad. arch. 
 

Neprítomní: 
 Samuel Abrahám, M.A., PhD. - 
 prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. – poverený výkonom funkcie rektora 
 Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc. 
 prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.  

 
Hostia: 

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

 AK SR: prof. Ing. Ján Michalík, PhD. – podpredseda  



Program  rokovania 54. Pléna SRK  
 
3. jún 2010 
1. Otvorenie 
2. Európske štrukturálne fondy 
3. SOFIA 
4. Rôzne  
 
4. jún 2010 
5. Stanovisko SRK k Stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti 
6. Informácie z rokovania Akreditačnej komisie 
7. Informácie z rokovanie odborov 
8. Informácie z rokovaní (Zaragoza; Macedónsko) 
9. Informácie z EUA 
10. Voľba správnych orgánov SRK 
 
K bodu 1: Otvorenie 
 
Prof. Bujňák privítal prítomných členov SRK na pôde Žilinskej univerzity v Žiline. 
Program rokovania 54. pléna SRK bol odsúhlasený v zmysle pôvodného návrhu. 
Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí a schválení: prof. Báleš a prof. Šulaj. 
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: prof. Pilipčinec 
a prof. Čižmár. 
 
K bodu 2: Európske štrukturálne fondy 
 
Ing. Alexandra Drgová – generálna riaditeľka Agentúry MŠ SR pre ŠF EÚ 
informovala prítomných rektorov o aktuálnej agende agentúry. Rektorom bol zaslaný 
materiál na identifikáciu nedostatkov v rámci implementácie operačného programu 
Výskum a vývoj. V diskusii sa rokovalo o čerpaní financíí, alokácii, častom posune 
harmonogramov, oprávnenosti výdavkov a náročnej administrácii projektov. 
 
V diskusii vystúpili: prof. Kosová, prof. Báleš, prof. Bujňák 
    
K bodu 3:  SOFIA 
 
V rámci tretieho bodu vedúci služobného úradu informoval rektorov  o Finančnom 
Informačnom systéme FIS a SOFII.  Prof. Schlosser uviedol, že do tohtoročných 
výročných správ už bolo možné prevziať výstupy  zo SOFIE.  Vedúci služobného 
úradu ďalej informoval o chybových hláseniach,  kontaktnej osobe na MŠ SR na  
riešenie tejto agendy a o zriadení doškoľovacieho strediska na Univerzite Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, na obdobie nevyhnutné na realizáciu školení.  
 
V diskusii vystúpili: 
prof. Mirossay, prof. Kosová, doc. Gahér 
 
 
 
 
 



K bodu 4: Rôzne 
 
Prof. Báleš informoval o záujme europoslankyne prerokovať otázky súvisiace 
s Bolonským procesom v SR zo zástupcami SRK. Na základe diskusie bola vytvorená 
pracovná skupina (uznesenie č. 4).  
 
V  rámci bodu rôzne vedúci služobného úradu informoval rektorov o výučbe cudzích 
jazykov na 1. stupni základných škôl a o elektronickom prihlasovaní na vysoké školy.  
 
V diskusii vystúpili: prof. Mirossay, prof. Mišút, prof. Kosová, prof. Matlovič  
 
K bodu 5: Stanovisko SRK k Stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti 
 
Slovenská rektorská konferencia na 53. pléne  zostavila pracovnú skupinu, ktorá 
sa dokumentom zaoberala. Predsedom   pracovnej skupiny bol doc. Gahér.  Ďalšími 
členmi pracovnej skupiny boli: prof. Báleš, prof. Matlovič, prof. Kosová, prof. Sivák, 
prof. Bujňák, prof. Lichardus a prof. Kostolanský.  
 
Doc. Gahér prítomných informoval, že pripomienky k materiálu boli zosumarizované 
a poslané Slovenskej akadémii vied, ktorá sa materiálom zaoberá.  
 
K bodu 6: Informácie z rokovania Akreditačnej komisie 
 
Prof. Mirossay informoval prítomných o 51. zasadnutí  Akreditačnej komisie SR. 
Informácie z rokovania doplnil prítomný  podpredseda AK.  Na základe požiadavky 
Akreditačnej komisie SR SRK spracovala a následne odsúhlasila uznesenie č. 2.  
 
K bodu 7:  Informácie z rokovanie odborov 
 
Prof. Vozár informoval prítomných rektorov o účasti na rokovaní Odborového zväzu 
pracovníkov školstva  a vedy na Slovensku.  Diskusia s prof. Vozárom, zástupcom 
SRK na tomto rokovaní prebiehala formou otázok a odpovedí k aktuálnym otázkam 
v oblasti vysokého školstva.  
 
K bodu 8:  Informácie z rokovaní (Zaragoza; Macedónsko) 
Vice-prezident SRK prof. Bujňák informoval prítomných o rokovaniach v Zaragoze 
a Macedónsku. Správy zo zahraničných pracovných ciest sa nachádzajú 
na internetovej stránke Slovenskej rektorskej konferencie.  
 
K bodu 9: Informácie z EUA 
 
Prof. Bujňák informoval o aktuálnej agende EUA. Podrobnejšie o zasadnutí koncilu 
EUA v Seville a už bežnom stretnutí generálnych riaditeľov pre vzdelávanie spolu 
s predstaviteľmi národných konferencií. Tentoraz v Zaragoze pri príležitosti 
ukončenia španielskeho predsedníctva. V rámci diskusie sa otvorili otázky súvisiace 
so správou Európskej asociácie univerzít „Slovenský vysokoškolský systém a jeho 
výskumná kapacita“. SRK spracovala Akčný program realizácie navrhnutých 
odporúčaní. Na tento dokument MŠ SR ani ďalší potrební partneri ešte  
nezareagovali. Tento dokument bol vypracovaný na základe sektorovej správy EUA. 
Sektorová správa sa týkala medzinárodnej evaluácie univerzít, ktorá prebiehala 



v rokoch  2005-2007. Rektori vysokých škôl odporučili, aby sa zo závermi 
z uvedených dokumentov pracovalo aj pri dlhodobých a strategických zámeroch 
rozvoja vysokých škôl v SR.  
 
Prof. Vozár informoval o záveroch seminára – SAAIC  „Internacionalizácia 
vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.“ V rámci diskusie sa otvorila aj otázka 
internacionalizácie vysokých škôl, ktorá je zameraná na študijné program. Mobility sú 
jedným z prostriedkov internacionalizácie. 
 
V diskusii vystúpili: prof. Lichardus, prof. Kosová, prof. Sivák, doc. Gahér, prof. 
Vozár 
 
 
K bodu 10: Voľba správnych orgánov SRK 
 
Volebná komisia pracovala v zložení: prof. Šulaj, prof. Kosová, prof. Lichardus, na 
základe návrhu rektorov a následného odsúhlasenia jej členov prítomnými rektormi. 
Súkromné vysoké školy disponovali dvomi kuriálnymi hlasmi.  
 
Voľba prezidenta SRK 
 
Volebná komisia vyzvala prítomných, aby navrhli kandidátov na  funkciu prezidenta 
SRK.  Navrhnutí boli: prof. Čižmár, prof. Mirossay, prof. Sivák, prof. Vozár.  
Následne boli rektori požiadaní v zmysle štatútu o vyjadrenie, či s kandidatúrou na 
funkciu prezidenta súhlasia.  Kandidatúru prijali len prof. Mirossay a prof. Vozár.  
 
 
V prvom kole sa o funkciu prezidenta SRK uchádzali  prof. Mirossay a prof. Vozár. 
Počet prítomných rektorv:  27 
Počet členov oprávnených hlasovať: 23 
Rozdaných  hlasovacích lístkov: 23 
Z toho získali: 
Prof. Mirossay: 7 kladných hlasov 
prof. Vozár:  15 kladných hlasov 
Neplatný: 1 
 
V zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku bol za prezidenta Slovenskej rektorskej 
konferencie zvolený prof. Vozár.  
 
Voľba vice-prezidentov SRK 
Volebná komisia vyzvala prítomných, aby navrhli kandidátov na  funkciu vice-
prezidentov SRK.  Navrhnutí boli: prof. Čižmár, prof. Kosová,  prof. Mirossay, prof. 
Pilipčinec,  prof. Sivák, prof. Svák.  Následne boli rektori požiadaní v zmysle štatútu 
o vyjadrenie, či s kandidatúrou na funkciu viceprezidenta súhlasia.  Kandidatúru 
prijali len prof. Čižmár, prof. Sivák, prof. Svák.  
 
V prvom kole sa o funkciu prvého  viceprezidenta SRK uchádzali: prof. Čižmár,  
prof. Sivák a prof. Svák. 
Počet prítomných rektorv:  27 
Počet členov oprávnených hlasovať: 23 



Rozdaných  hlasovacích lístkov: 23 
Z toho získali: 
prof. Čižmár: 10 kladných hlasov 
prof. Sivák: 7 kladných hlasov 
prof. Svák:  6 kladných hlasov 
 
 
Do druhého kola voľby prvého viceprezidenta prešli dvaja kandidáti z prvého kola, t.j. 
prof. Čižmár a prof. Sivák.  
Počet prítomných rektorov: 27 
Počet členov oprávnených hlasovať: 23 
Rozdaných  hlasovacích lístkov: 23 
Z toho získali: 
prof. Čižmár: 15 kladných hlasov 
prof. Sivák: 8 kladných hlasov 
 
V druhom kole voľby prvého viceprezidenta bol zvolený prof. Čižmár. 
 
V prvom kole sa o funkciu duhého viceprezidenta SRK uchádzali  prof. Sivák a prof. 
Svák. 
Počet prítomných rektorv:  27 
Počet členov oprávnených hlasovať: 23 
Rozdaných  hlasovacích lístkov: 23 
Z toho získali: 
Prof. Sivák: 14 kladných hlasov 
prof. Svák:  8  kladných hlasov 
neplatný: 1 
 
V prvom kole voľby druhého viceprezidenta bol zvolený prof. Sivák. 
 
Slovenská rektorská konferencia požiadala nové prezídium, aby začalo rokovať 
o spoločnom stretnutí so zástupcami Českej konferencie rektorov.  
 
 
Uznesenie č. 1 
SRK žiada MŠ SR pripraviť na podpis servisné zmluvy v súvislosti s implementáciou 
programu SOFIA.  T: 30/6/2010 
 
Uznesenie č. 2 
SRK súhlasí s návrhom AK SR vypísať termíny a miesta konzultácií s poverenými 
pracovníkmi vysokých škôl s cieľom odstránenia pretrvávajúcich nedostatkov 
v písomných materiáloch predkladaných na AK SR.  
 
Uznesenie č. 3 
SRK vyjadruje kritické stanovisko k opisu ŠO 1.1.5 Predškolská a elementárna 
pedagogika a navrhuje stretnutie zástupcov pedagogických fakúlt a MŠ SR 
k vyriešeniu danej problematiky.  T: 20/6/2010  
 
 
 



Uznesenie č. 4 
SRK súhlasí s vytvorením pracovnej skupiny k Bolonskému procesu v SR v zložení: 
prof. B. Kosová /predseda/, prof. J. Tuček /člen/, prof. L. Vozár /člen/.  
 
Uznesenie č. 5 
SRK odporúča Prezídiu SRK vypracovať stanovisko k dokumentu Dlhodobý zámer 
vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť 
vysokých škôl do roku 2014.   
 
 
Overovatelia: 
 
..............................................  .......................................................................... 
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.  prof. Ondrej Šulaj         
 
      ....................................................... 

          prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. 
              vice- prezident 
      Slovenskej rektorskej konferencie 
Zapísala: Ing. Denisa Voskárová 


