
Zápisnica z 57. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie  

7. 4. 2011, Bratislava 

 

 

Prítomní: 

 Samuel Abrahám, M.A., PhD. 

 prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. 

 prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  

 Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čiţmár, CSc. 

 prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

 Dr.h.c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.  

 brigádny generál  doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.  

 prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 

 Dr.h.c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.  

 mult. Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.  

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

 prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

 Doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 

 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  

 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  

 doc. Mgr. art. Matúš Oľha  

 prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.  

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

 doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

 prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.  

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

 prof. akad. mal. Stanislav Stankoci  

 prof. JUDr. Ján Svák, CSc.  

 prof. Ondrej Šulaj 

 doc. RNDr. János Tóth, PhD. 

 prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  

 prof. Tadeusz Zasepa, PhD.  

 

Ospravedlnení: 

 Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

 prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc. 

 plk. Prof. Ing. Václav Krajník, CSc. 

 Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.  

 

Hostia: 

 Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.  

 Mgr. Miriam Ţiaková, hovorkyňa ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

 doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD.  

 

Program: 



1. Správa o činnosti PSRK 

2. Správa o činnosti SRK a správa o hospodárení SRK za rok 2010 
3. Voľba členov pracovných skupín SRK 

4. Návrh zástupcu SRK v programe Erasmus (SAAIC) 

5. Návrh ministra na člena AK 

6. Legislatíva 
a)  schválené zákony 

b)  návrh vecného obsahu novely zákona o vš (minister) 

7. Rozličné 

a) štrukturálne fondy a kohézna politika 
b) zabezpečenie financovania siete SANET 

c) Národný program reforiem SR 2011 

d) pozvánka na rokovanie MRK na UJS do Komárna 

e) SAIA - návrhy na členov komisií pre štipendistov 
f) účasť SR v RP EÚ 

g) zasadnutie EUA Aarhus Dánsko   

 

Prof. Vozár privítal prítomných členov SRK na pôde Ekonomickej univerzity 
v Bratislave a predstavil novovymenovaných rektorov vysokých škôl. Program 

rokovania 57. zasadnutia SRK bol odsúhlasený v zmysle pôvodného návrhu. 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení: prof. Tuček a prof. Šulaj. 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: prof. Čiţmár, prof. Matlovič 
a prof. Svák. Za členov mandátovej komisie boli schválení prof. Kosová, prof. 

Lichardus, prof. Šulaj. Súkromné vysoké školy informovali o nositeľoch troch 

kuriálnych hlasov, a to: S. Abrahám, prof. Cibáková a prof. Lichardus. 

 

K bodu 1: Správa o činnosti PSRK 

Prezident SRK prof. Vozár informoval prítomných o aktivitách prezídia SRK 

od 56. zasadnutia SRK. Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie písomnú 

Správu o činnosti prezídia SRK. 
 

K bodu 2: Správa o činnosti SRK a správa o hospodárení SRK za rok 2010 

Prof. Vozár informoval prítomných o Výročnej správe o činnosti a hospodárení SRK 

za rok 2010. Zástupca dozornej rady prof. Tuček informoval o zasadnutí dozornej 
rady, ktoré sa uskutočnilo 6. – 7. apríla 2011 a odporučil správu bez pripomienok 

schváliť. Do správy budú zapracované posledné úpravy v rámci účtovných 

podpoloţiek a správa bude následne zverejnená na internetovej stránke Slovenskej 

rektorskej konferencie. Slovenská rektorská konferencia schválila  správu bez 
pripomienok. Správa bude vydaná v tlačenej podobe a zverejnená na web-e SRK. 

 

K bodu 3: Voľba členov pracovných skupín SRK 

Prof. Vozár navrhol členom Slovenskej rektorskej konferencie pokračovanie 
a zintenzívnenie práce pracovných komisií SRK. Navrhol, aby členstvo v pracovných 

komisiách bolo na dobrovoľnej báze a vyzval prítomných členov SRK, aby predloţili 

svoje návrhy na zapojenie sa do agendy jednotlivých komisií. Po diskusii členovia 

SRK dospeli k nasledovnému návrhu:  
 

 

 

Pracovná komisia SRK pre ekonomické záleţitosti 



 Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

 Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čiţmár, CSc. 

 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  

 doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  

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

Pracovná skupina SRK pre riadenie ďalšej prevádzy  FIS  na verejných vysokých 

školách 

 prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

 Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čiţmár, CSc. 

 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  

 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  

 
Pracovná komisia SRK pre výskum 

 Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čiţmár, CSc. 

 prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

 Dr.h.c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.  

 prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 

 prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.  

 doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

 prof. akad. mal. Stanislav Stankoci  

 prof. Ondrej Šulaj 
 

Pracovná komisia SRK pre vzdelávanie 

 Samuel Abrahám, M.A., PhD. 

 prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  

 Dr.h.c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.  

 prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

 prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

 
Právna pracovná komisia SRK 

 prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

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

 prof. JUDr. Ján Svák, CSc.  

 

Pracovná komisia SRK pre šport 

 Doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 

 prof. JUDr. Ján Svák, CSc.  
 

Slovenská rektorská konferencia odsúhlasila zloţenie pracovných komisií 

hlasovaním. Prezident SRK vyzval prítomných členov pracovných komisií, aby si 

medzi sebou určili predsedu komisie a informovali ho o tom do budúceho zasadnutia 
SRK.  

 

 

 

K bodu 4: Návrh zástupcu SRK v programe Erasmus (SAAIC) 



SAAIC poţiadal SRK o nomináciu zástupcu do Rady pre program Erasmus. 

SRK sa po diskusii a odprezentovaní návrhov vysokých škôl a dodatočnej informácií 
z SAAIC o poţiadavkách na kandidáta, rozhodla do tejto pozície navrhnúť rektora 

prof. Matloviča. 

 

K bodu 5: Návrh ministra na člena AK  
Na základe listu č. 2011-397/8024:4-071 ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

SR Slovenská rektorská konferencia  rokovala o návrhu na vymenovanie Dr. Jána 

Fidrmuca za člena Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 8 Ekonómia 

a manaţment. 
 

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie sa po diskusii prostredníctvom tajného 

hlasovania vyjadrili k predloţenému návrhu na člena Akreditačnej komisie na svojom 

57. zasadnutí dňa 7. apríla 2011.  
 

Počet prítomných členov oprávnených hlasovať:  22 

Počet rozdaných hlasovacích lístkov:   22 

Počet kladných hlasov:     4 
Počet záporných hlasov:     17 

Zdrţalo sa hlasovania:     1 

 

(Viď. uznesenie č. 1) 
 

K bodu 6: Legislatíva 

 

a) Schválené zákony 
Prezident SRK  prof. Vozár informoval prítomných o obsahu zmien zákonov, 

ktoré boli schválené NR SR. 

 

b)  Návrh vecného obsahu novely zákona o vysokých školách (novela 2012) 
 Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR E. Jurzyca predstavil návrh 

vecného obsahu novely zákona o vysokých školách a rozdal prítomným 

dokument – materiál na verejnú diskusiu. Verejná diskusia bude prebiehať  

od 8. apríla 2011 do 13. mája 2011.  
 Na 57. rokovaní SRK prebiehala diskusia na nasledovné témy: postavenie 

Akreditačnej komisie, autonómia vysokých škôl, akreditácia študijných odborov 

viazaná na kolektív, štrukturálne fondy, koncepcia rozvoja vysokých škôl 

(systémová, koncepčná), spoločné študijné programy (slovenské vysoké školy, 
spolupráca so zahraničnými vysokými školami, program Tempus…), 

spolufinancovanie, zákon o verejnom obstarávaní, školné, funkčné miesta 

docentov a profesorov, zabezpečenie kvality, súťaţivosť, transparentnosť, 

tvorivosť, veda, výskum a doktorandi.  

 

 V diskusii vystúpili: prof. Lichardus, prof. Kneppo, prof. Polák, prof. Matlovič, 

prof. Sivák, prof. Mirossay, prof. Bukovský, prof. Čižmár, prof. Svák,  Abrahám, 

doc. Redhammer, prof. Vozár, p. minister, doc. Mederly.  

 

 

 

 



K bodu 7: Rozličné 

 

a)  Štrukturálne fondy a kohézna politika 

 Prezident SRK prof. Vozár  informoval o iniciatíve štyroch rektorských 

konferencií ohľadom kohéznej politiky na základe korešpondencie s Nemeckou 

rektorskou konferenciou. Vyzval prítomných, aby sa rozhodli, či Slovenská 
rektorská konferencia podporí iniciatívu.  Slovenská rektorská konferencia sa 

rozhodla iniciatívu štyroch rektorských konferencií po diskusii podporiť. 

 

 V diskusii vystúpili: doc. Redhammer a prof. Vozár 
 

b) Zabezpečenie financovania siete SANET 

 Prezident SRK prof. Vozár poskytol prítomným informáciu o zabezpečení 

financovania siete SANET. 
 

c) Národný program reforiem SR 2011 

 Slovenská rektorská konferencia sa po diskusii zhodla na tom, ţe by sa nemala 

vyjadrovať k celému dokumentu, ale len k časti, ktorá sa priamo týka vysokých 
škôl. Na základe diskusie sa dohodlo, ţe bude určená pracovná skupina, ktorá 

pripraví stanovisko k národnému programu reforiem SR 2011 a následne sa 

zrealizuje korešpondenčné hlasovanie k tomuto stanovisku.  

  
 V diskusii vystúpili: prof. Tuček, prof. Vozár, prof. Sivák a doc. Redhammer.  

 

d) Pozvánka na rokovanie MRK na UJS do Komárna 

 Prof. Vozár a prof. Tóth informovali o rokovaní Maďarskej rektorskej 
konferencie na Univerzite J. Selyeho v Komárne 2.-3. júna 2011, ktoré sa 

uskutoční na základe pozvania rektora prof. Tótha. Maďarská rektorská 

konferencia zrealizovala podobné rokovanie aj v Rumunsku. Maďarská rektorská 

konferencia vyjadrila záujem o zorganizovanie spoločného zasadnutia Slovenskej 
rektorskej konferencie a Maďarskej rektorskej konferencie. Táto agenda bude 

predmetom ďalších rokovaní medzi oboma rektorskými konferenciami. 

 

 V diskusii vystúpili: prof. Polák, prof. Čižmár, prof. Lichardus, prof. Vozár, 
prof. Tóth 

 

e) SAIA - návrhy na členov komisií pre štipendistov 

 Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) sa na SRK obrátila so 
ţiadosťou o predloţenie návrhov na členov do dvoch odborných komisií 

(výberová komisia pre výber slovenských štipendistov na pobyty v zahraničí  

a výberová komisia pre výber zahraničných štipendistov na pobyty na Slovensku) 

za SRK.  
 Prezident SRK poţiadal členov SRK o doručenie návrhov do 20. apríla 2011. 

Po doručení návrhov o kandidátoch rozhodne prezídium SRK na základe 

doručených návrhov z vysokých škôl.  

 

f) Účasť SR v 7. RP EÚ 

 Vice-prezident prof. Čiţmár  pripomenul členom SRK dôleţitosť zapájania 

sa slovenských vysokých škôl do siedmeho rámcového programu a poskytol 

informácie, o zapojenosti SR do programu ako aj informácie o nízkom finančnom 



čerpaní SR, ktoré SRK boli zaslané na poţiadanie z APVV. Otázkou zapojenia 

do programu sa zaoberá aj rada RPWG pri EUA, nakoľko siedmy rámcový 
program je dôleţitým finančným nástrojom európskej politiky v oblasti výskumu 

na vysokých školách.  

 

g) Zasadnutie EUA Aarhus Dánsko   
 Prezident SRK prof. Vozár informoval prítomných o výročnej konferencii EUA 

v Aarhuse (Dánsko), v rámci ktorej sa uskutočnia aj voľby nového prezidenta 

EUA a piatich nových členov boardu. 

 
 V diskusii vystúpili: prof. Mirossay, prof. Vozár  

 

 

Uznesenie č. 1 
 

Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s vymenovaním Dr. Jána Fidrmuca 

za člena Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu 8 Ekonómia a manaţment. 

 

 

 

Overovatelia: 

 
 

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

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.                                     prof. Ondrej Šulaj       

  
 

 

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

          prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
              prezident 

      Slovenskej rektorskej konferencie 

 

Zapísala: Ing. Denisa Voskárová 


