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 Zápisnica z 56. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie  
14. januára 2011, Banská Bystrica 

 
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. 
 prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
 prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 
 doc. PhDr. František Gahér, CSc.  
 brigádny generál doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.  
 prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 
 Dr.h.c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.  
 prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. 
 prof. Ing. Václav Krajník, CSc. 
 prof. RNDr. René Matlovič, PhD.  
 prof. Ing. Jozef Matúš, CSc.  
 Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.  
 doc. Ing. Martin Mišút, CSc.  
 doc. Mgr. art. Matúš Oľha  
 prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.  
 Dr. h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.  
 prof. Ing. Dušan Repčík, CSc. 
 Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 
 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. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.  
 mult. Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.  
 Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.  
 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  

  
Neprítomní: 

 Samuel Abrahám, M.A., PhD.  
 
Hostia: 
Eugen Jurzyca – minister školstva, vedy, výskumu a športu 
Peter Mederly, Miriam Žiaková – MŠVVaŠ SR 
Ing. Alexandra Drgová – ASFEU 
prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.  – generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, MŠVVaŠ 
SR 
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Mgr. Jozef Jurkovič – riaditeľ Odboru vysokoškolského vzdelávania, MŠVVaŠ SR 
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 
Ing. Ján Gašperan – predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 
na Slovensku 
PaedDr. Eva Klikáčová – vedúca úradu Odborového zväzu pracovníkov školstva 
a vedy na Slovensku 
 
Program  rokovania   

1. Schválenie programu zasadnutia 
2. Správa prezídia SRK 
3. Vnútorné otázky SRK 
4. Metodika a rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 

na rok 2011 
5. Novely zákona o vysokých školách 
6. Novela zákona 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch 
7. Rozpracovanie programového vyhlásenia vlády SR a úlohy MŠVVaŠ SR 

v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedy 
8. Kvalita vzdelávania podľa európskych štandardov 
9. Štrukturálne fondy a výzvy v roku 2011 
10. Rozličné 

 
K bodu 1: 
 
Program rokovania Slovenskej rektorskej konferencie bol jednomyseľne schválený.  
 
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie privítal a predstavil nové rektorky prof. 
PhDr. Danu Farkašovú, CSc., rektorku SZU v Bratislave a prof. Ing. Tatianu 
Čorejovú, PhD., rektorku ŽU v Žiline, ktoré sa zasadnutia zúčastňujú po prvýkrát. 
 
Následne bola navrhnutá a schválená návrhová komisia, dvaja overovatelia zápisnice 
a prítomní boli informovaní o nositeľoch kuriálnych hlasov súkromných vysokých 
škôl. 
  
Návrhová komisia: prof. Čižmár, prof. Sivák, prof. Matlovič  
Overovatelia zápisnice: prof. Šulaj, prof. Tuček 
Nositelia kuriálnych hlasov: prof. Cibáková, prof. Mesároš 
 
K bodu 2 
 
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie písomnú správu o činnosti 
prezídia od posledného zasadnutia.  
 
K bodu 3 
 
Prezident SRK informoval o zaregistrovaní zmeny názvu a stanov občianskeho 
združenia. Zmeny boli na registrované Ministerstvom vnútra SR 3. 12. 2010. Od tohto 
dátumu občianske združenie používa názov: Inštitút Slovenskej rektorskej 
konferencie. Členstvo v občianskom združení Slovenská rektorská konferencia bolo 



3 
 

touto zmenou všetkým členom automaticky zrušené. Za člena Inštitútu Slovenskej 
rektorskej konferencie je potrebné prihlásiť sa formou podania prihlášky. Prihláška je 
k dispozícii na intranete Slovenskej rektorskej konferencie.  Členstvo je dobrovoľné.  
Prezident SRK ďalej informoval prítomných o organizačných záležitostiach 
a o ekonomickej agende súvisiacej s organizáciou zasadnutí SRK.  
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie zmenu stanov a spôsob 
prihlasovania sa za členov Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie – OZ. 
 
K bodu 4 
 
Prezident SRK informoval prítomných o termínoch dodania podkladových materiálov 
k metodike a rozpisu dotácií a o rozdieloch medzi dvomi následne dodanými 
podkladmi. Prezident SRK uviedol, že k tomuto materiálu pre krátkosť času nezasadla 
ekonomická komisia SRK. Následne pán minister predstavil rektorom zásadné zmeny 
v koncepcii a zámeroch ministerstva v porovnaní s minuloročnou metodikou 
a rozpisom dotácií. Vysvetlil, že počet študentov k 30. 10. 2010 bude zohľadnený 
v dvoch rozpisoch, a to pre rok 2011 ako aj pre rok 2012. Metodika je zameraná na 
prepojenie kvality a financovania, dôraz kladie predovšetkým na merateľné 
ukazovatele výstupov vysokých škôl. Minister zdôraznil zvýšenie váhy CC článkov, 
kde v budúcnosti sa uvažuje na rozšírenie na databázu SCOPUS. Ministerstvo má 
záujem o stabilitu stanovených kritérií a o realizáciu dlhodobejšieho finančného 
plánovania, aby rektori mohli uvažovať dlhodobo, a to aj v prípade investičných 
zámerov vysokých škôl aj z pohľadu rozpočtu (s možnosťou plánovania na 3 roky). 
Minister uviedol, že metodika a návrh rozpisu dotácií na rok 2012 bude predložená 
SRK v máji 2011. SRK k tomuto bodu prijala uznesenie č. 1. Uznesenie bude 
zverejnené a zaslané ministrovi listom do 31. januára 2011.  
 
V diskusii vystúpili: prof. Sivák, prof. Báleš, prof. Vozár, prof. Čižmár, doc. Mederly, 
doc. Gahér, prof. Tuček, prof. Svák, prof. Bielik, prof. Mišút.  
 
Hlasovanie o uznesení č. 1: 23 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
K bodu 5 
 
Prezident SRK informoval rektorov o novelizáciách zákona o vysokých školách.  
 
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie informáciu o schválení 
poslaneckého návrhu novely p. Beblavého a spol., ktoré vstúpia do platnosti od 
akademického roku 2011/2012 ako aj o predstavách ministerstva o jeho 
implementácii. 
  
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie informáciu o obsahu a stave 
legislatívneho procesu poslaneckého návrhu novely p. Fronca a spol. ako aj vládneho 
návrhu novely zákona o vš. 
 
Slovenská rektorská konferencia sa zaoberala procedurálnymi otázkami týkajúcimi sa 
komplexnej novely, ktorú pripraví ministerstvo v spolupráci s vysokými školami. 
SRK zobrala na vedomie informáciu o zložení komisie ministra na prípravu návrhu 
novely. SRK zosumarizovala doterajšie pripomienky a návrhy rektorov vš, SRK zašle 
tieto návrhy komisii ako pracovný materiál a ako pripomienky a návrhy rektorov 
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jednotlivých vysokých škôl, nie ako stanovisko SRK. Do konca februára by mal byť 
pracovnou skupinou pripravený obsah novely zákona, ktorý následne dostane na 
pripomienkovanie aj SRK. Návrh paragrafového znenia by mal byť v júni 2011 
predložený do NR SR. Nosnými témami by mali byť: zabezpečenie kvality a 
akreditácia, kariérny rast, súkromné vš, externé štúdium, študijné programy a riadenie 
VŠ.  
 
V rámci tohto bodu boli voľne prediskutované aj ďalšie témy ako napr. odoberanie 
titulov, plagiátorstvo, úloha a status vysokých škôl v spoločnosti. 
 
V diskusii vystúpili:  minister; Mgr. Jurkovič, prof. Vozár, doc. Gahér, prof. Mesároš, 
prof. Zasepa 
 
SRK k tomuto bodu prijala uznesenie č. 2. 
Hlasovanie o uznesení č. 2: 23 za, 0 proti, 0 zdržal sa 
 
K bodu 6 
 
Rektorka UMB prof. Kosová informovala o príprave novely Zákona č. 317/2009 Z.z. 
o pedagogických zamestnancoch, ktorý sa týka aj vysokých škôl a o práci pracovnej 
skupiny, do ktorej bola vymenovaná ministrom. Pri príprave novely bude v mene 
SRK presadzovať vyriešenie kvalifikačného (bývalého rozširujúceho štúdia) tak, aby 
ho mohli realizovať len vysoké školy s akreditovanými učiteľskými programami, bez 
ďalšej akreditácie. Informovala tiež o začatí riešenia rozvojového projektu MŠVVaŠ 
“Transformácia vysokoškolského vzdelávania učiteľov v kontexte reformy 
regionálneho školstva” a požiadala o zapojenie zástupcov všetkých vysokých škôl, 
pripravujúcich učiteľov do pracovných komisií.  
Slovenská rektorská konferencia zobrala informácie k tomuto bodu na vedomie.  
 
K bodu 7 
 
Minister informoval informoval členov SRK o úlohách vyplývajúcich a 
programového vyhlásenia vlády a úlohách ministerstva, ktoré sú zverejnené aj na 
internetovej stránke ministerstva. Vytvorenie koncepcie rozvoja vysokých škôl patrí 
do tejto agendy, ministerstvo sa jej bude prioritne systémovo venovať. 
 
 
K bodu 8 
 
Prezident SRK prezentoval prítomným aktivity prezídia ohľadom zabezpečenia 
kvality. Slovenská rektorská konferencia, so súhlasom ENQA preložila a publikovala 
Normy a smernice na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore 
vysokoškolského vzdelávania. Dokument v knižnej podobe obdržali všetci prítomní 
rektori a hostia. Publikáciu možno nájsť aj na internetovej  stránke ENQA: 
http://www.enqa.eu/files/ESG%20in%20Slovak.pdf  
 
Prezident SRK ďalej informoval prítomných o pripravovanom národnom  seminári  
o kvalite, ktorý sa uskutoční v spolupráci s SAAIC a bolonskými expertmi na UK v 
Bratislave 24. februára 2011. Aktívna účasť je garantovaná EUA a ENQA. Pozvánky 
budú na vysoké školy distribuované do konca januára 2011.  
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K bodu 9 
 
Riaditeľka ASFEU Ing. Drgová informovala o nových výzvach v rámci 
štrukturálnych fondov, o zmenách v legislatíve, ktoré ovplyvňujú agendu projektov, 
zmenách zameraných na zefektívnenie a zjednodušenie agendy. Prezident SRK 
poďakoval ASFEU za úsilie o zjednodušenie administratívnych postupov ohľadom 
podpisovania dokumentov a požiadal o rovnaký postup v rámci oboch operačných 
programov. 
 
V diskusii odzneli aj nasledovné témy: verejné obstarávanie v súvislosti s projektovou 
agendou; zmena legislatívy – povinnosť zverejňovať zmluvy a objednávky (rektori 
požiadali ministerstvo o pomoc pri zabezpečení tejto agendy prostredníctvom SOFIE 
– túto agendu má v kompetencii vedúci služobného úradu MŠVVaŠ).  
 
V diskusii vystúpili: doc. Gahér, p. minister, prof. Vozár 
 
K bodu 10 
 
Vice-prezident SRK prof. Čižmár informoval v rámci bodu rôzne o zasadnutí 
Research Policy Working Group EUA v novembri 2010.  Vo svojej správe podčiarkol 
dôležidosť dokumentu Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union. V tomto 
dokumente sa kladie dôraz na podporu investícií do vedy, výskumu, vzdelávania 
a inovácií aj napriek obdobiu krízy. V správe, ktorú členovia SRK majú k dispozícii 
na intranete,  ďalej upriamil pozornosť na  program Ideas, ktorý sa zameriava na 
frontier research a hlavným kritériom projektov v rámci tohto programu 
je excelentnosť. Vice-prezident ďalej informoval o prítomných o príprave ôsmeho 
rámcového programu.  
 
Prof. Sivák, informoval, že Ekonomická univerzita v Bratislave oslávila v roku 2010 
70. rokov od  založenia univerzity a prítomným pri tejto príležitosti rozdal pamätné 
medaile Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
 
Prof. Vozár udelil slovo hosťom prof. Smieškovi, p. Tileschovi  
a Ing. Gašperanovi, ktorí informovali o aktuálnej agende svojich inštitúcií.  
  
Na záver prof. Vozár poďakoval p. ministrovi, členom SRK ako aj hosťom za aktívnu 
prítomnosť na zasadnutí. 
 
Prezident osobitne poďakoval rektorke Univerzity Mateja Bela prof. Kosovej a jej 
pracovnému tímu za finančnú podporu a  pomoc pri organizovaní zasadnutia 
v Banskej Bystrici  a rokovanie ukončil. 
 
Uznesenie č. 1 
SRK rámcovo súhlasí s navrhnutou metodikou rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu 
verejným vysokým školám na rok 2011. Pozitívne hodnotí väzbu metodiky 
na podporu kvality jednotlivých činností a najmä vedy na univerzitách a vysokých 
školách. SRK oceňuje ústretovosť ministra zapracovať niektoré pripomienky týkajúce 
sa rozšírenia parametrov presnejšieho hodnotenia výkonov a definovania kvality. 
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SRK predpokladá dlhodobejšiu stabilitu a platnosť metodiky z hľadiska potrieb 
strategického riadenia univerzít a vysokých škôl.  
 
 
Uznesenie č. 2 
SRK vzala na vedomie stav v pripravovaných legislatívnych zmenách týkajúcich 
sa vysokého školstva v SR. Je toho názoru, že nie je vhodné neustále predkladať  
poslanecké návrhy na novelizáciu zákona o vysokých školách a podporuje 
systematický prístup, ktorý prezentuje MŠVVaŠ pripravovanou komplexnou novelou 
zákona o VŠ. 
 
 
 
Overovatelia: 
 
..............................................  .......................................................................... 
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.                                 prof. Ondrej Šulaj         
 
 
      ....................................................... 

          prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
        
Zapísala: Ing. Denisa Voskárová 


