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Zápisnica zo 63. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 
7. 12. 2012, Nitra 

 
Prítomní: 

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

• prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  

• Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 

• prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

• brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc.  

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. (člen s hlasom poradným) 

• doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. (člen s hlasom poradným) 

• JUDr. Štefan Kočan, PhD. (člen s hlasom poradným) 

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

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

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

• prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

• Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 

• prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

• doc. Mgr. art Matúš Oľha, PhD. 

• prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. (člen s hlasom poradným) 

• prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 

• doc. Milan Rašla, akad. mal. 

• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

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

• prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.  

• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

• doc. RNDr. János Tóth, PhD.  

• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
 
Ospravedlnení: 

• Samuel Abrahám, MA., PhD. 

• prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. 

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

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

• prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

• mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. (členka s hlasom poradným) 

• Dr. h. c. prof. Ing. Marian Mesároš, CSc. 

• Dr prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  

• Ing. Heidy Schwarczová, PhD. (člen s hlasom poradným) 

• Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. (člen s hlasom poradným) 

• prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

• prof. Tadeusz Zasepa, PhD. 
 
Hostia: 

• doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

• prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. 

• doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.  

• Mgr. Jozef Jurkovič  

• Mgr. Maroš Korman 

• Mgr. Jozef Maculák 
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• prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.  

• Bc. Hana Rechtoríková 

• prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.  

• Mgr. Katarína Stoláriková 
 
 
 
Program: 
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 
2. Informácia o zápisnici zo 62. mimoriadneho zasadnutia SRK (24. 7. 2012 v Bratislave) 
3. Správa prezídia SRK za obdobie od 62. mimoriadneho zasadnutia SRK 24. 7. 2012 
4. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013  
5. Návrh vyhlášky MŠVVŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom 

registri evidencie umeleckej činnosti 
6. Návrh vyhlášky MŠVVŠ SR, ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
7. Rozličné 
 
Rokovanie viedol prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prezident Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“). 
Prezident SRK privítal prítomných členov SRK a konštatoval uznášaniaschopnosť SRK.  
 
Nositeľmi troch kuriálnych hlasov za súkromné vysoké školy boli prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., prof. 
PhDr. Egon Krák, ArtD. a Dr. h. c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. 
 
Prezident SRK navrhol za overovateľov zápisnice Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. a prof. Ing. 
Roberta Redhammera, PhD.  
 
V hlasovaní o predložených návrhoch sa z 20 členov s hlasovacím právom vyjadrilo: 
Za návrh: 20 
Zdržal sa: 0 
Proti návrhu: 0 
 
K bodu 1: Schválenie návrhu programu 63. zasadnutia SRK 
Prítomní členovia SRK súhlasili s návrhom programu.  
 
K bodu 2:  Informácia o zápisnici zo 62. mimoriadneho zasadnutia SRK, 24.7. 2012 v Bratislave 
Prítomní členovia SRK vzali na vedomie zápisnicu zo 62. zasadnutia SRK.  
 
K bodu  3: Správa prezídia SRK za obdobie od 62. mimoriadneho zasadnutia SRK 24. 7. 2012  
Prítomní členovia SRK vzali na vedomie správu prezídia za obdobie od 62. zasadnutia SRK.  
 
Prezident SRK ďalej informoval o vládnom návrhu kreovania operačných programov v budúcom 
programovacom období  a o úsilí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej „MŠVVŠ 
SR“) zmeniť riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie z Ministerstva hospodárstva SR 
na MŠVVŠ SR.  
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Uznesenie č. 1 

Slovenská rektorská konferencia v plnom rozsahu podporuje stanovisko Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR k návrhu kreovania operačných programov a ich riadiacich orgánov pre nové 

programovacie obdobie 2012 – 2020, aby riadiacim orgánom operačného programu Výskum 

a inovácie bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a poveruje prezidenta SRK zaslať 

v tomto zmysle v mene SRK list predsedovi Vlády SR (viď príloha).  

 

K bodu 4: Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013 
SRK sa zhodla na tom, že: 

• celkový objem finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy je dlhodobo nedostatočný, 
navrhované finančné prostriedky zabezpečia iba prežívanie verejných vysokých škôl, absentujú 
prostriedky na rozvojové aktivity v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a  

• rozpočet pre vysoké školy je skreslený stálym nárastom zložiek dotácie, ktoré sú určené na 
sociálne zabezpečenie študentov (sociálne štipendiá, príspevok na stravu). 

 
Rektori vysokých škôl ústne predniesli, resp. písomne predložili viaceré návrhy na úpravu metodiky 
na rok 2013. Vzhľadom na rozdielnosť zameraní vysokých škôl a z toho  vyplývajúcich rozdielnych 
záujmov jednotlivých vysokých škôl a názorov rektorov na úpravy metodiky, SRK detailne  
neprerokúvala prednesené návrhy a pripomienky. 
 
 Uznesenie č. 2 

Slovenská rektorská konferencia konštatuje, že celkový objem finančných prostriedkov z verejných 

zdrojov vyčlenených na verejné vysoké školy je dlhodobo nedostatočný a neumožňuje rozvoj verejných 

vysokých škôl.  

 

Uznesenie č. 3 

Slovenská rektorská konferencia žiada presunúť agendu sociálnych štipendií na Ministerstvo práce 

sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je garantom sociálnej politiky štátu.  

 
K bodu  5: Návrh vyhlášky MŠVVŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a 
centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti 
SRK zašle pripomienky vysokých škôl k návrh vyhlášky do ukončenia pripomienkového konania 
generálnemu riaditeľovi Sekcie vysokých škôl MŠVVŠ SR. 
 

K bodu 6: Návrh vyhlášky MŠVVŠ SR, ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
SRK zašle pripomienky vysokých škôl k návrh vyhlášky do ukončenia pripomienkového konania 
generálnemu riaditeľovi Sekcie vysokých škôl MŠVVŠ SR. 
 

K bodu 7: Vyjadrenie SRK ku kritériám používaných Akreditačnou komisiou 
SRK neprerokovala predložené materiály pre krátkosť času. Členovia SRK považujú za zásadnú súčasť 
kritérií aj podrobné odborovo-špecifické kritériá, ktoré bude používať AK pre hodnotenie 
v jednotlivých oblastiach výskumu a žiadajú ich predloženie na vyjadrenie SRK. 
 
prezídium SRK stanoví postup a termíny vyjadrenia sa SRK k problematike komplexných akreditácií. 
Termín: 15.1.2013 
 
SRK navrhuje uskutočniť spoločné zasadnutie s členmi Akreditačnej komisie po predložení 
Podrobných pravidiel AK.  
Termín: február/marec 2013 
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SRK akceptuje požiadavku ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR uskutočniť pripomienkový 
proces Kritérií používaných AK a Podrobných pravidiel AK tak, aby sa komplexná akreditácia mohla 
začať 1. 4. 2014. 
 
SRK vzhľadom na chaotickú situáciu v návrhoch na zmeny a doplnenia opisov študijných odborov 
ponúkla MŠVVŠ SR koordináciu procesov tak, aby sa úpravy opisov študijných odborov realizovali za 
spolupráce vedeckých komunít relevantných vysokých škôl.  
 
K bodu 8: Rozličné 
Všetky dokumenty k bodu rozličné sú zverejnené na intranete SRK. 
 
Na záver rokovania sa prezident SRK poďakoval ministrovi, rektorom a ďalším prítomným za účasť.  
 
Nitra 7.12.2012 
 
Overovatelia: 
 
 
 
..............................................................   .............................................................. 
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.      prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
    
  
 

............................................................. 
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 
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Stanovisko 
Slovenskej rektorskej konferencie  

k návrhu priradenia riadiacich orgánov k operačným programom  
pre nasledujúce programovacie obdobie 2014-2020. 

 

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa nestotožňuje s návrhom Centrálneho 

koordinačného orgánu („CKO“), podľa ktorého má byť riadiacim orgánom pre Operačný 

program Výskum a inovácie Ministerstvo hospodárstva SR. SRK vyjadruje jednoznačný 

názor, že riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a inovácie má byť 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré má v kompetencii ako výskum, tak 

aj vzdelávanie a v oblasti prenosu (transferu) poznatkov do praxe už tiež urobilo patričné 

kroky. V súlade s kompetenčným zákonom preto navrhujeme zmeniť riadiaci orgán 

z navrhovaného Ministerstva hospodárstva SR na Ministerstvo školstva, vedy výskumu 

a športu SR. Vidíme na to niekoľko dôvodov: 

Doterajšie kompetencie. Operačný program Výskum a inovácie má pokrývať tematické ciele 

1) posilnenie výskumu, technologický rozvoj a inovácie, 3)zvýšenie konkurencieschopnosti 

malých a stredných podnikov a poľnohospodárskeho sektora a 10) investovanie do 

vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematické oblasti 1) a 10) sú plne 

v kompetencii Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR a len tematická oblasť 3) 

v kompetencii Ministerstva hospodárstva.  

Komplementárnosť financovania. Štrukturálne fondy EÚ predstavujú unikátnu príležitosť 

doplniť infraštruktúru v segmentoch vzdelávania a výskumu, ktoré oba sú nedostatočne 

financované z národných zdrojov. Komplementárnosť národného financovania a investícií zo 

štrukturálnych fondov vyžaduje presnú znalosť oboch mechanizmov, ako aj znalosť potrieb 

rezortu. Štrukturálne fondy sú určené na odstraňovanie disparít, teda nedostatočností. Preto 

považujeme za kľúčovo dôležité, aby Riadiacim orgánom bolo Ministerstvo školstva, vedy 

výskumu a športu SR. 

Vybudované štruktúry. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má vybudované 

štruktúry, ktoré zabezpečujú dve z uvedených oblastí so značnými finančnými objemami. 

Existujúce skúsenosti je preto výhodné využiť a optimalizovať. Úplne nové budovanie 

implementačných štruktúr bude finančne neefektívne a spôsobí časové omeškanie 

s využívaním fondov v období 2014-2020.  

Rozbehnuté investície. V uplynulom období vykonalo Ministerstvo školstva, vedy výskumu 

a športu SR veľký kus práce v oblasti investícií do infraštruktúry výskumu a vývoja. Dnes sú 

naštartované projekty, ktoré prinesú Slovenskej republike vyšší potenciál v hospodárstve 

práve prostredníctvom inovácií vychádzajúcich zo základného a aplikovaného výskumu. Tieto 

investície je nutné dokončiť v nasledujúcom programovom období. Do súboru týchto 

zámerov okrem iných patrí aj zámer Bratislava vedecké mesto, podobný projekt v Košiciach, 

Žiline a Nitre.  
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Odliv odborníkov. Brno a ďalšie aglomerácie v okolitých krajinách pôsobia ako silný 

konkurent v atraktívnosti nielen vzdelávania ale aj uplatnenia sa nadaných mladých ľudí zo 

Slovenska. Slovensko tak čelí prehlbujúcemu sa odlivu odborníkov v širokej škále odborov. 

Zvrátiť tento trend môže len sústredené a dobre koordinované úsilie. Ministerstvo školstva, 

vedy výskumu a športu SR má k tomu všetky predpoklady.  

Inovačný trojuholník. Kľúčom ku ekonomickému rastu sú inovácie vychádzajúce z vedeckého 

výskumu. Prenos poznatkov však musia vykonávať fyzické osoby, ktoré nové poznatky 

ovládajú, ktoré majú osobnú skúsenosť s ich získavaním už počas štúdia. Úspech sa dostaví 

len ak sa na jednom mieste spoja všetky tri prvky – výskum, vzdelávania a podnikanie – 

známy ako inovačný (alebo znalostný) trojuholník. Prakticky k takýmto javom dochádza 

v okolí výskumne orientovaných škôl (napr. tzv. Cambridgeský fenomén) zvlášť, ak sú mladí 

absolventi podporovaní k podnikaniu.   

 
 

Bratislava 10. 12. 2012         prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
prezident Slovenskej rektorskej konferencie 

 


