Zápisnica z 55. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie
(28. októbra 2010, Nitra)
Prítomní:
 prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
 Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
 prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
 Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
 doc. PhDr. František Gahér, CSc.
 brigádny generál doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
 Dr.h.c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.
 prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
 prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
 prof. Ing. Václav Krajník, CSc. – poverený rektor
 Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
 prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
 prof. Ing. Jozef Matúš, CSc.
 Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
 doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
 doc. Mgr. art. Matúš Oľha
 Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
 prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
 prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
 prof. Ondrej Šulaj
 doc. RNDr. János Tóth, PhD.
 prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
 prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
 prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
Ospravedlnení:
 prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
 Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
 prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Neprítomní:
 Samuel Abrahám, M.A., PhD.
 prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Hostia:
Eugen Jurzyca – minister školstva, vedy, výskumu a športu
Peter Mederly, Miriam Žiaková - MŠVVaŠ
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. – predseda Akreditačnej komisie

prof. Ing. Viktor Smieško, CSc. – predseda Rady vysokých škôl SR
Juraj Tilesch – predseda Študentskej rady vysokých škôl SR
MUDr. Alexander Kurtanský – podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku
Ing. Peter Pronai, Ing. Alan Weber, Siemens
Program rokovania
1. Schválenie programu zasadnutia
2. Správa o činnosti prezídia od ostatného zasadnutia SRK
3. Transformácia SRK (občianske združenie) na Inštitút (občianske združenie)
4. Pracovné komisie SRK, Dozorná rada SRK
5. Rozpočet na rok 2011
6. Aktuálne novely zákonov
7. Rozličné
K bodu 1:
Program rokovania Slovenskej rektorskej konferencie bol jednomyselne prijatý.
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie privítal a predstavil nových rektorov
vysokých škôl.
Následne boli navrhnuté a schválené dve komisie, dvaja overovatelia zápisnice
a prítomní boli prezidentom SRK informovaní o nositeľoch kuriálnych hlasov
súkromných vysokých škôl.
Návrhová komisia: prof. Čižmár, doc. Mišút, prof. Lichardus
Overovatelia zápisnice: prof. Šulaj, prof. Tuček
Mandátová komisia: prof. Kosová, prof. Matlovič
Nositelia kuriálnych hlasov: prof. Lichardus, prof. Svák
K bodu 2
Prezident SRK prof. Vozár informoval prítomných o činnosti prezídia od posledného
zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (rokovania prezídia, pracovné stretnutia,
zahraničné služobné cesty, EUA, SOFIA, nominácie SRK, plánované rokovanie
s Českou rektorskou konferenciou / návrh 7. a 8. apríla 2011 v Bratislave a rokovania
so zástupcami národných rektorských konferencií V4).
Prof. Mirossay informoval prítomných o skúsenostiach z nominačnej komisie EUA
(spôsob, harmonogram a forma voľby prezidenta EUA a Boardu EUA).
Prof. Báleš v súvislosti s pôsobením zástupcov univerzít V4 navrhol, aby do EUA
štruktúr SRK nominovala prof. Bujňáka. Nomináciu prediskutuje prof. Báleš aj s prof.
Bujňákom.
V diskusii vystúpili: prof. Báleš, doc. Gahér, prof. Vozár, prof. Čižmár

K bodu 3
Agenda týkajúca sa transformácie občianskeho združenia je predmetom samostatnej
zápisnice z rokovania pléna Slovenskej rektorskej konferencie – OZ.
K bodu 4
K bodu 4 bolo prijaté uznesenie č. 1. O zložení pracovných komisií a voľbe členov
Dozornej rady SRK bude Slovenská rektorská konferencia rokovať opätovne na
svojom jarnom zasadnutí v roku 2011 po menovaní nových rektorov.
V diskusii vystúpili: prof. Mesároš, prof. Báleš, prof. Vozár
Hlasovanie k uzneseniu č. 1: 19 za, 0 proti, 1 zdržal sa
K bodu 5
Minister a doc. Mederly informovali prítomných rektorov o rozpočte na rok 2011
a o spôsobe a časovom harmonograme tvorby metodiky rozpočtu na ďalší kalendárny
rok.
V diskusii sa prerokovali nasledovné témy: predstavy o novom postupe pri metodike
prideľovania dotácií pre verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu (spôsobu
zohľadnenie výsledkov komplexnej akreditácie a výkonov vo vede), periodicita
vkladania údajov do rôznych registrov, hodnotenie publikačnej činnosti (vedecké
časopisy evidované vo WoS a CC, dvojročný cyklus podľa dátumu vydania), riziko
prepúšťania pedagogických zamestnancov v prípade zníženia rozpočtu, možnosť
získania úveru v komerčnej banke na opravu budov v havarijnom stave, zameranie
projektov v rámci štrukturálnych fondov, požiadavka včasného informovania
o výzvach a objeme finančných prostriedkov určených pre výzvu (finančne náročná
príprava a schvaľovanie projektovej dokumentácie), agenda verejného obstarávania,
otázka neuznávania výdavkov (po následných viacúrovňových kontrolách aj napriek
predbežnej konzultácii použitia finančných prostriedkov), požiadavka o časovú
koordináciu kontrol, požiadavka o zjednodušenie administratívnych postupov
v súvislosti s projektovou dokumentáciou.
V diskusii vystúpili: minister, doc. Mederly, doc. Mišút, doc. Gahér, prof. Báleš, prof.
Mirossay, prof. Vozár, prof. Báleš, prof. Kosová
K bodu 5 boli prijaté uznesenia č. 2 a 3.
Hlasovanie k uzneseniu č. 2: 19 za, 0 proti, 1 zdržal sa
Hlasovanie k uzneseniu č. 3: 20 za, 0 proti, 0 zdržal sa
K bodu 6
Prof. Vozár informoval prítomných o aktuálnych legislatívnych návrhoch:

6.1 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Beblavého,
Martina Poliačika, Petra Osuského a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Hlasovanie k uzneseniu č. 4:
Hlasovanie o stiahnutí návrhu zákona: 19 za, 0 proti, 1 zdržal sa
Hlasovanie k textu zdôvodnenia: 20 za, 0 proti, 0 zdržal sa
6.2 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 176/2004 Z.z.
o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona
č. 464/2002 Z.z. v znení zákona č. 581/2004 Z.z.
6.3 Návrh MŠVVaŠ na prijatie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005
Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001
Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z.z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
6.4 Nález č. 333/2010 Z. z. Ústavného súdu Slovenskej republiky z 26. mája 2010,
a otvoril k nim diskusiu.
V diskusii k návrhu 6.1 vystúpili: doc. Gahér, prof. Vozár, prof. Lichardus, prof.
Kosová, prof. Svák, prof. Matlovič, prof. Mirossay, prof. Zasepa, minister, Mederly,
prof. Krajník, prof. Šulaj, prof. Wesslecher, prof. Báleš, prof. Cibáková.
K návrhu zákona 6.1 po rozsiahlej diskusii SRK prijala uznesenie č. 4.
Návrh zákona 6.2 predstavil p. minister Jurzyca ako technickú novelu, ktorej cieľom
je vytvoriť podmienky pre financovanie niektorých aktivít z prostriedkov štátneho
rozpočtu prostredníctvom ministerstva. Návrh je riešením aj pre budúce financovanie
SANET-u, ktoré p. minister prisľúbil zabezpečiť.
K návrhu 6.2 neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany členov SRK.
Návrh 6.3 stručne uviedol prof. Vozár. K návrhu 6.3 neboli vznesené žiadne
pripomienky zo strany členov SRK.
Dopady nálezu ÚS 6.4 vysvetlil p. minister Jurzyca, ktorý uviedol, že existujúci stav
znamená, že všetko to, čo nález nezrušil, ďalej platí (limity súm, termíny
zverejňovania atď.) a že ministerstvo pripravuje novelu zákona o vysokých školách,
podľa ktorej budú spoplatnené všetky študijné programy v externej forme. Študenti
ktorí študujú na bezplatných študijných programoch doštudujú za nezmenených
podmienok. P. minister oznámil, že ak právne analýzy ukážu potrebu novely zákona
o vysokých školách, ministerstvo predloží v krátkom čase malú technickú novelu.

Obsahom diskusie v SRK bolo objasnenie súvislostí. K prezentovaným názorom ako
aj k postupu ministerstva neboli vznesené žiadne pripomienky zo strany členov SRK.
V diskusii vystúpili: prof. Tuček, prof. Báleš, doc. Mederly
Minister Jurzyca predniesol predstavu o spôsobe a harmonograme prípravy
komplexnej novely zákona o vysokých školách. Formuloval aj predstavu o zapojení
SRK a akademickej obce do tvorby a pripomienkovania zákona. Vyzval rektorov
a SRK, aby predložili námety na zmeny a doplnenia, prípadne zjednodušenia zákona
o vysokých školách.
SRK návrhy p. ministra privítala.
K návrhu MF SR - Národný program reforiem SR 2010 rektori zašlú stanovisko
e-mailom na adresu srk@srk.sk do 31. 10. 2010 do 12.00. Pripomienky budú
zosumarizované a zaslané v zmysle pokynov k predkladaniu pripomienok.
K bodu 7
Zástupcovia firmy Siemens predstavili stav a časový harmonogram rozvoja
finančného informačného systému SOFIA. P. minister Jurzyca deklaroval záujem
ministerstva pokračovať v projekte SOFIA. Doc. Mišút informoval plénum SRK
o stretnutí členov pracovnej skupiny SRK pre riadenia ďalšej prevádzky FIS SOFIA
na VŠ dňa 19. 10. 2010 k otázke modulu controlling, na ktorom doc. Mederly
prezentoval aproximačný nákladový model univerity ako metodický základ pre
zavedenie modulu controlling na VVŠ. Ďalej informoval o obsahu stretnutia riadiacej
komisie, ktorej je členom spolu s prezidentom SRK za SRK. Oznámil, že MŠVVaŠ
formuje tím pre tvorbu metodiky controllingu, do ktorého môžu navrhovať členov
nielen VŠ s implementovaným FIS SOFIA, ale i ostatné VŠ. Prof. Tuček v rámci
diskusie navrhol zaradiť do postupu implementácie systému FIS Sofia 2. vykonanie
personálneho a procesného auditu vo väzbe na jeho funkčnosť na jednotlivých
univerzitách.
Prof. Kosová informovala prítomných o rokovaní s europoslankyňou Neveďalovou na
tému Bolonského procesu.
Prof. Vozár informoval, že na intranete SRK.sk sa nachádzajú aj ďalšie dokumenty
k bodu rôzne, ktoré netreba komentovať. Upozornil na informácie z EUA.
Prof. Vozár udelil slovo hosťom prof. Fišerovi, prof. Smieškovi, p. Tileschovi
a MUDr. Kurtanskému.
Po hlasovaní o jednotlivých uzneseniach prof. Vozár poďakoval p. ministrovi, členom
SRK ako aj hosťom za aktívnu prítomnosť na zasadnutí, osobitne poďakoval
organizátorom a rokovanie ukončil.
Uznesenie č. 1
Slovenská rektorská konferencia súhlasí so zložením pracovných komisií Slovenskej
rektorskej konferencie podľa priloženého zoznamu (príloha č. 1)

Uznesenie č. 2
Slovenská rektorská konferencia odvolávajúc sa na programové vyhlásenie vlády
o podpore vedy a vzdelávania zaujíma kritické stanovisko a vyjadruje vážnu
nespokojnosť s návrhom rozpočtu na vysokoškolské vzdelávanie a vedu, pretože
ohrozuje napĺňanie téz programového vyhlásenia vlády v oblasti vedy a vzdelávania
a ponecháva Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ na posledných
miestach.
Uznesenie č. 3
Slovenská rektorská konferencia podporuje ministrom prezentovanú modifikáciu
metodiky delenia dotácie na VVŠ. Oceňuje najmä zvýšenie času na prípravu rozpočtu
a rozšírenie hodnotiaceho obdobia pre tvorivú činnosť na 2 roky a hodnotenia
publikačnej činnosti zmenou z CC na WoS.
Uznesenie č. 4
Slovenská rektorská konferencia navrhuje stiahnuť návrh poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky Miroslava Beblavého, Martina Poliačika, Petra Osuského a Jany
Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (parlamentná tlač 128).
Vysvetlenie:
1/ SRK vyjadruje zásadný nesúhlas s ustanovením, ktoré predpisuje povinnosť
„okamžite“ zverejniť všetky záverečné práce ako podmienku pripustenie k ich
obhajobe. Prezentácia práce na verejne prístupnej obhajobe nie je podľa názoru SRK
to isté ako jej zverejnenie na internete. Záverečné práce môžu obsahovať originálne
výsledky, ktorých „okamžitému“ zverejneniu alebo zverejneniu vôbec bránia rôzne
dôvody. Napr. ak práca obsahuje výsledky študenta získané v súčinnosti a s podporu
(materiálnou, poradenskou...) podniku alebo firmy a práca prinesie nové riešenia,
ktoré sú zároveň aj súčasťou podnikového know-how, nie je možné informácie
v záverečnej práci poskytnúť okamžite verejnosti (aspoň po určitú dobu, kým nebudú
chránené napr. priemyselným vzorom, patentom a pod.). Rovnako, ak ide o záverečné
práce riešené v nadväznosti na vedecko-výskumné projekty, môže okamžitému
zverejneniu brániť záujem autorov originálne výsledky publikovať alebo patentovo
chrániť. Dôvodom na nezverejnenie záverečnej práce môžu byť aj rozličné etické,
medicínske, výchovné ako aj legislatívne dôvody, ako napr. v prípade prác, ktoré sa
týkajú bezpečnosti štátu a štátneho tajomstva.
2/ Problematické je uplatnenie povinností zverejňovať záverečné práce v umeleckých
odboroch, nakoľko forma záverečnej práce je originálne umelecké dielo (výtvarné
dielo, hudobné, divadelné filmové dielo, dielo architektov a dizajnérov ako aj
niektorých technických odborov a pod.)
3/ Diskutabilné je aj opatrenie, ktoré zavádza povinnosť sprístupňovať práce použitím
takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti rozmnožovať túto prácu.
Rozmnožovaniu zverejňovaných prác sa pravdepodobne nedá úplne zamedziť
súčasnými technickými prostriedkami. Zamedzenie rozmnožovania záverečných prác
vyznieva rozporne aj v kontexte zámeru ministerstva sprístupniť učebnice a študijné

texty prostredníctvom internetu. Mnohé záverečné práce môžu slúžiť aj na študijné
účely, ich šírenie je v tomto prípade pozitívne.
4/ SRK konštatuje, že v návrhu zákona nie je upravená právna zodpovednosť
prevádzkovateľa celoštátneho registra a vysokých škôl pri napĺňaní zámeru
predmetného zákona, a to aj vo vzťahu k autorským právam.
5/ SRK nepovažuje za rozumné novelizovať tak zložitú právnu normu akou je zákon
o vysokých školách postupne v jednotlivých špecifických bodoch. SRK očakáva, že
sa vytvorí komplexný návrh na novelizáciu zákona so zohľadnením všetkých väzieb –
lebo len takéto riešenie je možné považovať za systémové.
Overovatelia:
..............................................
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

..........................................................................
prof. Ondrej Šulaj
.......................................................
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Zapísala: Ing. Denisa Voskárová

