Zápisnica zo 60. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie
25.10. 2011, Bratislava
Prítomní:
Samuel Abrahám, MA., PhD.
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
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.
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc.
Dr.h.c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
doc. Ing. Pavel Nečas, PhD.
doc. Mgr. art. Matúš Oľha
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
doc. Milan Rašla, akad. mal.
doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
prof. JUDr. Marek Šmid, PhD.
doc. RNDr. János Tóth, PhD.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
Ospravedlnení:
prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
mult. Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
plk. prof. Ing. Václav Krajník, CSc.
Dr.h.c. prof. Ing. Marian Mesároš, CSc.
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Hostia:
Eugen Jurzyca
Peter Mederly, MŠVVŠ SR
Peter Plavčan, MŠVVŠ SR
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Jozef Jurkovič, MŠVVŠ SR
Miriam Ţiaková, MŠVVŠ SR
Juraj Tilesch, ŠRVŠ SR
Alexander Kurtanský, OZPŠaV SR
Program zasadnutia:
1. Návrh metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok
2012 a návrh rozpisu dotácií pre jednotlivé verejné vysoké školy na rok 2012
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
3. Vyjadrenie k návrhu kandidáta za člena Akreditačnej komisie
4. Akčné plány dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015
(stratégia Fénix)
5. Rozličné
6. Správa prezídia Slovenskej rektorskej konferencie

Prezident SRK prof. Vozár privítal na rokovaní SRK nových členov prof. JUDr. Mareka
Šmidu, PhD., rektora Trnavskej univerzity v Trnave, prof. Milana Rašlu, akad. mal., rektora
Vysokej školy múzických umení v Bratislave a osobitne doc. Ing. Pavla Nečasa, PhD.
povereného rektora Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
Zároveň pozdravil novozvolených rektorov vysokých škôl.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a následne schválení prof. Matlovič a prof. Bielik.
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení prof. Čiţmár, prof. Matlovič, prof.
Mičieta a doc. Redhammer. Súkromné vysoké školy informovali o nositeľoch troch
kuriálnych hlasov a to prof. Lichardus, prof. Svák a prof. Repčík.
Prezident SRK privítal na rokovaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu E. Jurzycu,
poradcu ministra P. Mederlyho a ďalších hostí.

K bodu 1: Návrh metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám zo štátneho
rozpočtu na rok 2012 a návrh rozpisu dotácií pre jednotlivé verejné vysoké školy na rok
2012
Minister Jurzyca informoval o predpokladanom navýšení rozpočtu na vysoké školy v roku
2012 a návrhu zásadnej zmeny v metodike, ktorá sa týka doktorandov a prostriedkov na
výskumnú činnosť. V diskusii predloţili prítomní členovia SRK svoje pripomienky. Prof.
Mičieta informoval o stanovisku návrhovej komisie, ktorá navrhla prijať návrh metodiky
v predloţenom znení. Doc. Mederly potvrdil, ţe druhá veľká zmena v metodike je plánovaná
na rok 2013/14 a predloţené pripomienky, budú jej súčasťou. Prezident SRK oznámil, ţe
vecné pripomienky vysokých škôl budú s ich súhlasom ďalej zaslané na ministerstvo.
Uznesenie č. 1
Slovenská rektorská konferencia chápe obmedzenia v štátnom rozpočte SR, ale zároveň
zdôrazňuje, že dotácia pre verejné vysoké školy na rok 2012 nevytvára, z hľadiska
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pridelených finančných prostriedkov, dostatočné podmienky pre udržateľný rozvoj verejných
vysokých škôl v SR.
Slovenská rektorská konferencia schvaľuje Návrh metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým
školám zo štátneho rozpočtu na rok 2012 a návrh rozpisu dotácií pre jednotlivé verejné
vysoké školy na rok 2012, ktorý bol predložený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Hlasovanie: za: 20, proti: 0, zdrţali sa: 4
K bodu 2: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a o doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
Minister Jurzyca na úvod oznámil, ţe s ohľadom na súčasnú politickú situáciu nevidí reálne
prijatie predloţeného návrhu zákona a navrhol, aby sa ďalšie rokovanie o novele zákona
o vysokých školách vecne sústredilo na prerokovanie troch kľúčových návrhov: 1.
spoplatnenie štúdia v cudzích jazykoch, 2. register informácií o zamestnancoch vysokých škôl
a 3. riešenie technicko-legislatívneho problému nesúladu názvu súkromnej vysokej školy a jej
prevádzkovateľa, ktoré budú predloţené na schválenie v NR SR ako poslanecké návrhy.
V diskusii vystúpili viacerí členovia SRK a potvrdili aktuálnosť potreby riešenia
predloţených návrhov a to predovšetkým potrebu zverejňovania informácií o zamestnancoch
vysokých škôl, ktoré by bolo dobré doplniť o informácie o zamestnancoch ďalších vedeckých
inštitúcií financovaných zo štátneho rozpočtu, ako aj o informácie týkajúce sa akreditačného
konania. Okrem navrhovaných zmien ţiadali aj úpravu mandátov študentov v akademických
senátoch, tak aby ich členstvo v AS nezaniklo pri pokračovaní štúdia na vyššom stupni.
Sekretariát SRK zašle na ministerstvo alternatívny legislatívny návrh rektora STU doc.
Redhammera, ktorý rieši uvedený problém.
Prezident SRK oznámil, ţe vecné pripomienky vysokých škôl budú s ich súhlasom ďalej
zaslané na ministerstvo.
Uznesenie č. 2
(1) Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie informáciu ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR Eugena Jurzycu, že v súvislosti s vyhlásením predčasných
parlamentných volieb nie je predpoklad schválenia novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách v parlamente do konania volieb a preto zvažuje presadiť len tri základné oblasti:
1. spoplatnenie štúdia v cudzích jazykoch na vysokých školách,
2. zverejnenie úväzkov vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov,
3. právnická osoba, ktorej bol udelený štátny súhlas, bude povinná zosúladiť svoj názov
s názvom, pod ktorým môže pôsobiť ako súkromná vysoká škola.
Slovenská rektorská konferencia podporuje návrh ministra legislatívne presadiť navrhované
oblasti.
(2) Slovenská rektorská konferencia odporúča doplniť uvedené oblasti o riešenie kontinuity
mandátu študentov v akademických senátoch.
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Hlasovanie o časti (1): za: 23, proti: 0, zdrţal sa: 1
Hlasovanie o časti (2): za: 24, proti: 0, zdrţal sa: 0

K bodu 3: Vyjadrenie k návrhu kandidáta za člena Akreditačnej komisie
Minister Jurzyca predloţil návrh kandidáta. V rámci tohto bodu vyjadril prof. Sivák svoj
názor a názor dekanov ekonomických a manaţérskych fakúlt k zloţeniu AK pre túto oblasť.
Rektor Sivák a dekani týchto fakúlt sú toho názoru, ţe súčasná situácia v zloţení AK pre túto
oblasť nie je vhodná (po menovaní ďalšieho člena AK zo zahraničia pre túto oblasť).
Ekonómia a manaţment ako jediný študijný odbor nemá totiţ v AK zástupcu zo SR (pre tento
odbor sú len dvaja členovia AK zo zahraničia). Zdôraznil, ţe viac ako 25 fakúlt tohto
zamerania v SR si zaslúţi mať zástupcu v AK o to viac, ţe na týchto fakultách pôsobí viacero
odborníkov, ktorí spĺňajú kritériá na členstvo v AK. Predpokladá, ţe táto otázka sa bude
v budúcnosti riešiť.
Odsúhlasenie návrhu sa uskutočnilo tajne.
Uznesenie č. 3
Slovenská rektorská konferencia súhlasí s vymenovaním prof. RNDr. Jána Slováka, DrSc. za
člena Akreditačnej komisie.
Prezident SRK konštatoval, ţe voľby prebehli v súlade so štatútom SRK a uznesenie je platné.
V širšej diskusii s ministrom Jurzycom viceprezident SRK prof. Čiţmár informoval o účasti
na rokovaní „Research Policy Working Group“ EUA. Prítomní diskutovali o metodike
svetových elitných rebríčkov a zdôraznili, ţe bez výraznej finančnej podpory výskumu
a vzdelávania sa slovenské inštitúcie nepresadia. Minister Jurzyca povaţuje zapojenie
Slovenska do rebríčka AHELO za pozitívny krok.

K bodu 4: Akčné plány dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku
2015 (stratégia Fénix)
SRK vzhľadom na aktuálnu politickú situáciu a z dôvodu neaktuálnosti uvedeného materiálu
nerokovala o tomto bode a vypustila ho z programu.

K bodu 5: Rozličné
Predsedníčka komisie SRK pre vzdelávanie prof. Kosová predloţila návrh stanoviska komisie
k návrhu na nový študijný odbor 3.4.12 kanonické právo a jeho zaradenie do sústavy
študijných odborov pre 2. a 3. stupeň vysokoškolského štúdia. Stanovisko komisie obsahuje
nesúhlas s predloţeným návrhom, keďţe ten nespĺňa formálne a obsahové poţiadavky. Prof.
Zasepa informoval o potrebe samostatného študijného odboru. Po rozsiahlej diskusii SRK
prijala uznesenie.
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Uznesenie č. 4
Slovenská rektorská konferencia neodporúča prijať návrh nového študijného odboru 3.4.12
kanonické právo a zaradiť ho do sústavy študijných odborov pre 2. a 3. stupeň
vysokoškolského štúdia a odporúča návrh dopracovať.
Hlasovanie: za: 24, zdrţal sa: 0, proti: 0

K bodu 6: Správa prezídia Slovenskej rektorskej konferencie
Prezident SRK informoval o aktivitách prezídia a sekretariátu po 59. zasadnutí SRK.
Poţiadal vybrané vysoké školy nominovať zástupcov do výberových komisií v projekte
Študentská osobnosť Slovenska na rok 2010/2011 do 2.11.2011.
Navrhol, aby sa spoločné zasadnutie Slovenskej a Maďarskej rektorskej konferencie
konalo po parlamentných voľbách (marec 2012) na pôde Technickej univerzity
v Košiciach po konzultácii s prof. Čiţmárom.
Navrhol zorganizovať výjazdové zasadnutie SRK v Bruseli. Termín bude dohodnutý so
zastúpením EK na Slovensku a návrh programu predrokovaný na prezídiu SRK.
Viceprezident SRK prof. Čiţmár navrhol koncepčnú zmenu na zníţenie nedostatočného
financovania vedy a techniky, resp. výskumu a vývoja na Slovensku zaradením v účtovníctve
ako „investície“, namiesto súčasných „výdavky“.
Termín ďalšieho zasadnutia SRK bude oznámený dodatočne.
Na záver sa prezident SRK v mene prítomných poďakoval doc. Redhammerovi za
organizáciu zasadnutia SRK.

Overovatelia:

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

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

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

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

........................... .
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
prezident
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová
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