
Zápisnica z 59. mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 

29. 6. 2011,  Nitra 

 

Prítomní: 

 Samuel Abrahám, M.A., PhD. 

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

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

 prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

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

 doc. ThDr. Andrej Filipek, SJ, PhD.  

 prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 

 prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc. 

 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.  

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

 doc. Milan Rašla, akad. mal. 

 doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

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

 prof. akad. mal. Stanislav Stankoci  

 prof. JUDr. Ján Svák, CSc.  

 doc. RNDr. János Tóth, PhD. 

 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  

 prof. Tadeusz Zasepa, PhD.  

 

Ospravedlnení: 

 prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. 

 prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  

 brigádny generál  doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.  

 doc. Mgr. art. Matúš Oľha  

 plk. Prof. Ing. Václav Krajník, CSc. 

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

 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  

 prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.  

 prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.  

 prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 

 

 

 

Hostia: 

 Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu 



 Jaroslav Ivančo, štátny tajomník 

 doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.  

 Mgr. Miriam Ţiaková 

 Martin Bruncko, splnomocnenec vlády pre vedomostnú ekonomiku  

 prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc., predseda AK 

 prof. Ing. Viktor Smieško, CSc., predseda RVŠ 

 Juraj Tilesch, predseda ŠRVŠ 

 MUDr. Alexander Kurtanský, podpredseda OZ pracovníkov školstva a vedy 

na Slovensku 

 

Program zasadnutia  

1. Schválenie programu zasadnutia, správa prezídia SRK 

2. Schválenie predsedov pracovných skupín (komisií) SRK  

3. Aktualizácia dlhodobého zámeru  štátnej  vednej a technickej politiky do roku 2015 

(stratégia Fénix) 

4. Stratégia Minerva 2.0 

5. Novela zákona o vysokých školách (informácia) 

6. Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa ustanovuje 

suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2012/2013 

7. Rozličné 

 

K bodu 1: Schválenie programu zasadnutia, správa prezídia SRK 

Prof. Vozár privítal prítomných členov SRK na pôde Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre. Prítomných  členov SRK osobitne pozdravil Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, 

PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.  Program 59. zasadnutia SRK 

bol odsúhlasený v zmysle pôvodného návrhu. Za overovateľov  zápisnice boli navrhnutí 

a schválení: prof. Matlovič a doc. Redhammer. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí 

a schválení: vice- prezidenti SRK.   Za členov mandátovej a volebnej komisie boli navrhnutí 

a schválení: prof. Kosová, prof. Lichardus a prof. Kneppo. Súkromné vysoké školy 

informovali o nositeľoch troch kuriálnych hlasov, a to: prof. Lichardus, prof. Polák, prof. 

Svák. Prezident SRK prof. Vozár informoval prítomných o Správe prezídia Slovenskej 

rektorskej konferencie a o aktivitách od 57. zasadnutia SRK. 
 

K bodu 2: Odsúhlasenie predsedov pracovných skupín (komisií) SRK 

Prof. Vozár predniesol návrh prezídia SRK na predsedov komisií: 

 Pracovná komisia SRK pre ekonomické záleţitosti: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

 Pracovná komisia SRK pre výskum: doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

 Pracovná skupina SRK pre riadenie ďalšej prevádzy  FIS  na verejných vysokých 

školách: prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

 Pracovná komisia SRK pre vzdelávanie:  Dr.h.c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.  

 Právna pracovná komisia SRK: prof. JUDr. Ján Svák, CSc.  

 Pracovná komisia SRK pre šport: doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 



 Volebná komisia SRK – predseda bude volený ad hoc na volebnom zasadnutí 

SRK hlasovaním jednomyseľne schválila navrhnutých predsedov pracovných komisií SRK. 

 

K bodu 3: Aktualizácia dlhodobého zámeru štátnej  vednej a technickej politiky do roku 2015 

(stratégia Fénix) 

Stratégiu Fénix prítomným rektorom predstavil minister školstva, vedy, výskumu a športu  

Eugen Jurzyca. V diskusii vystúpilo viacero členov SRK. Diskutujúci hodnotili predloţený 

materiál kladne. Na otázky odpovedal p. minister a doc. Mederly. Slovenská rektorská 

konferencia zobrala materiál na vedomie.  

 

K bodu 4: Stratégia Minerva 2.0 

Stratégiu Minerva 2.0. prítomným rektorom odprezentoval Martin Bruncko, splnomocnenec 

vlády pre vedomostnú ekonomiku. Rektorov okrem iného informoval aj o priebehu 

konferencie, ktorá sa uskutočnila 27. júna 2011.  

Po predstavení stratégie Minerva pokračovala spoločná diskusia k obom materiálom. Rektori 

sa v nej pozitívne vyjadrovali k viacerým navrhovaným opatreniam, odporúčali však posilniť 

previazanosť stratégií a upozorňovali, ţe bez adekvátneho financovania sa tieto ambiciózne 

plány sotva podarí naplniť. 

Po diskusii Slovenská rektorská konferencia zobrala stratégiu Minerva 2 na vedomie. 

SRK opätovne upozornila na neadekvátne zastúpenie vysokých škôl v monitorovacom výbore 

ŠF pre znalostnú ekonomiku a poţiadala ministra a splnomocnenca vlády o riešenie tohto 

stavu. 

 

K bodu 5: Novela zákona o vysokých školách (informácia) 

P. minister informoval prítomných o časovom harmonograme prípravy návrhu novely zákona 

o vysokých školách. SRK poţiadala, aby vzhľadom na strategický význam novely mali 

vysoké školy paragrafové znenie novely zákona k dispozícii do 22. augusta 2011. 

V nadväznosti na časový harmonogram schvaľovania zákona sa jesenné zasadnutie SRK 

uskutoční pravdepodobne 22. a 23. septembra 2011. 

K bodu 6: Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým 

sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2012/2013 

 

SRK je toho názoru, ţe navrhovaná suma maximálneho ročného školného v externej forme 

štúdia pre študijný program "právo" prvého stupňa vo výške 680,- € je stanovená veľmi nízko 

a nezohľadňuje náročnosť výučby tohto študijného programu. SRK odporúča zvýšiť túto 

sumu aspoň na sumu vo výške 940,- €, ktorú majú stanovenú v opatrení MŠVVaŠ  SR viaceré 

študijné programy prvého stupňa s podobnou náročnosťou výučby ako je "právo" (napr. 



sociálna práca, politológia, verejná politika a verejná správa). Po krátkej diskusii rektori 

hlasovaním jednomyselne odsúhlasili predloţenie tejto pripomienky MŠVVaŠ SR. 

 

K bodu 7: Rozličné 

Zástupcovia MŠVVaŠ SR informovali SRK o pripravovanej metodike a rozpise dotácie 

na rok 2012, ktorá by mala byť rektorom zaslaná v najbliţších dňoch.  

Rektori vysokých škôl otvorili aj ďalšie témy ako:   

1. organizácia a financovanie doktorandského štúdia – je nejasné, ak je študent prijatý 

počas akademického roka, ako sa chápe štandardná dĺţka štúdia, ktorá je určená 

v akademických rokoch a kedy študent platí za štúdium nad štandardnú dĺţku, 

2. preukazy študentov a väzba na zľavy študenta na dopravu na základe usmernenia 

MŠVVaŠ SR, prečo študent platí za dopravné funkcie, 

3. rozsah povinných údajov o študentoch v AIS (napr. číslo občianskeho preukazu). 

P. minister poţiadali rektorov, aby písomne zaslali svoje pripomienky a následne 

sa k pripomienkam MŠVVaŠ vyjadrí. Prezident SRK poţiadal rektorov, aby prezentované 

pripomienky písomne zaslali na adresu srk@srk.sk a prostredníctvom sekretariátu SRK budú 

odoslané na MŠVVaŠ SR. 

V rámci diskusie odznel názor, ţe niektoré ustanovenia opatrenia k centrálnemu registru 

záverečných prác a zverejňovaniu sú nevykonateľné niektoré vyţadujú dodatočné  finančné 

náklady.   

Predseda Akreditačnej komisie poţiadal rektorov o dodrţiavanie termínov podávania ţiadostí 

týkajúcich sa študijných programov. 

 

Overovatelia: 

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.                doc. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

     

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

          prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

              prezident 

      Slovenskej rektorskej konferencie 

Zapísala: Ing. Denisa Voskárová 


