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Úvodné slovo prezidenta
Slovenskej rektorskej konferencie
VáÏené dámy, váÏení páni,
do rúk sa Vám dostala V˘roãná správa Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2004,
ktorá informuje o domácich a zahraniãn˘ch
aktivitách, ktoré realizujeme v súlade s cieºom
koordinácie a podpory ãinnosti rektorov vysok˘ch ‰kôl v záujme utvárania vysoko‰kolskej
politiky.
Rok 2004 bol pre nás v˘nimoãn˘. Nielen vìaka skutoãne
tvrdej práci a mnoÏstvu aktivít, ale aj v súvislosti s politickou situáciou Slovenskej republiky. Vstup Slovenskej republiky do
Európskej únie v máji 2004 bol pre nás v‰etk˘ch dôleÏit˘m
medzníkom. Táto udalosÈ sa dot˘ka nielen obãanov, ale aj organizácií a exekutívy, ktoré pôsobia v desiatich prístupov˘ch krajinách. Vstup má priniesÈ na‰ej krajine nielen r˘chlej‰í ekonomick˘ rast, zv˘‰enie atraktívnosti, ale aj politickú stabilitu.
Vstup do Európskej únie ovplyvnil aj sektor vysokého ‰kolstva, vedy a techniky a umenia. Z pozície príjemcov sme sa dostali na post partnerov a ako partneri sa musíme aj správaÈ.
Sme súãasÈou budovaného Európskeho vysoko‰kolského a v˘skumného priestoru a musíme sa v Àom aktívne angaÏovaÈ.
MoÏnosti pre spoluprácu nám poskytuje nielen Európska únia,
ale aj my sami si musíme hºadaÈ partnerstvá vo vzdelávacích,
v˘skumn˘ch a inovaãn˘ch sieÈach. Vynikajúcim ‰tartom pre nás
sú skúsenosti z komunitárnych programov Európskej únie ako
Socrates, ãi Leonardo. V roku 2004 sa nám otvorila moÏnosÈ
zapojenia sa do ìal‰ieho programu Erasmus Mundus, ktor˘
podporuje spoluprácu s tretími krajinami. Ale sú tu aj ìal‰ie
moÏnosti, ako napríklad programy EÚ-ASEAN, Asia-Link, Program Alßan. Pre mlad˘ch v˘skumníkov existuje moÏnosÈ mobility
v rámci programu Marie Curie, ale aj ìal‰ie moÏnosti, o ktor˘ch informuje napr. mobilitn˘ portál ERA-Slovakia.
5

ByÈ partnerom je v‰ak nároãné. Nároãné na modernú vysoko‰kolskú a v˘skumno-technologickú infra‰truktúru a vybavenie laboratórií, ‰tudovní, kniÏníc a uãební. Je to nároãné pre
vysoko‰kolského pedagóga, ktor˘ sa okrem v˘uãby musí venovaÈ aj v˘skumu a projektom. Na‰e dne‰né moÏnosti nám v‰ak
neumoÏÀujú byÈ v popredí, napriek kvalitn˘m absolventom
a v˘sledkom práce na‰ich vysok˘ch ‰kôl. Ch˘ba nám kvalitné
vybavenie, ak˘m disponujú vysoké ‰koly vo vyspel˘ch krajinách
EÚ. ·tátna poÏiadavka na zv˘‰enie poãtu absolventov neovplyvnila rast financií z verejn˘ch zdrojov pre vysoké ‰koly. Nárast finanãn˘ch prostriedkov je stále nedostatoãn˘. Vysoké
‰koly nemohli vyuÏiÈ ani prostriedky z európskych ‰trukturálnych fondov na opravu a budovanie infra‰truktúry. Ale konkurencieschopné Slovensko sa nedá vybudovaÈ bez konkurencieschopnej vedy a v˘skumu a ‰kolstva, to zase vyÏaduje najmodernej‰iu vzdelávaciu a vedecko-v˘skumnú, ãi umelecko-v˘skumnú infra‰truktúru.
Nové v˘zvy, ktoré musíme rie‰iÈ v súvislosti s konkurencieschopnosÈou vysok˘ch ‰kôl, uplatnením sa a kvalitou ich absolventov na európskom trhu práce, Slovenská rektorská konferencia rie‰i v spolupráci so zamestnávateºmi. Som rád, Ïe Slovenská rektorská konferencia túto spoluprácu zintenzívnila a Ïe
sme na‰li vhodn˘ch partnerov v ZdruÏení priemyseln˘ch zväzov
SR a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore. Prirodzene,
Ïe sa nebránime partnerstvu s ìal‰ími in‰titúciami a budeme
sa usilovaÈ o celonárodn˘ dialóg. Verím, Ïe tieto na‰e aktivity
budú pokraãovaÈ aj v nasledujúcich rokoch a Ïe Slovenská rektorská konferencia bude jednou z organizácií, ktoré prispievajú
k trvalo udrÏateºnému rozvoju slovenskej spoloãnosti.
Na záver chcem touto cestou vyjadriÈ poìakovanie Ministerstvu ‰kolstva Slovenskej republiky za finanãnú podporu na‰ej
ãinnosti a vedeniu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
za poskytnutie kancelárskych priestorov pre sekretariát Slovenskej rektorskej konferencie.
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
6

1.1 Zoznam ãlenov prezídia
Slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2004
Prezident
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
rektor Technickej univerzity v Ko‰iciach
Viceprezidenti
prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc.
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
rektor Univerzity Kon‰tantína Filozofa v Nitre

1.2 Zoznam ãlenov pléna
Slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2004
prof. JUDr. Vladimír Babãák, CSc.
rektor Univerzity Pavla Jozefa ·afárika v Ko‰iciach
prof. Ing. Vladimír Bále‰, DrSc.
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
doc. PhDr. Boris Banáry, CSc.
rektor Katolíckej univerzity v RuÏomberku
prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave
prof. Ing. Ján BujÀák, CSc.
rektor Îilinskej univerzity v Îiline
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Dr.h.c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD.
rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Ko‰iciach

prof. Ondrej ·ulaj
rektor Vysokej ‰koly múzick˘ch umení v Bratislave

doc. PaedDr. Mgr. art. Vojtech Didi
rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici

doc. Ing. Ján Tuãek, CSc.
rektor Technickej univerzity vo Zvolene

doc. PhDr. Franti‰ek Gahér, CSc.
rektor Univerzity Komenského v Bratislave

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
rektor Trenãianskej univerzity Alexandra Dubãeka v Trenãíne

doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.
rektor Vysokej ‰koly v˘tvarn˘ch umení v Bratislave
plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave
doc. RNDr. Eduard Kostolansk˘, CSc.
rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
rektor Vysokej ‰koly manaÏmentu v Trenãíne
prof. PhDr. Franti‰ek Mihina, CSc.
rektor Pre‰ovskej univerzity v Pre‰ove

1.3 Zoznam ãestn˘ch ãlenov
Slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2004
prof. Ing. Milan Dado, PhD.
Îilinská univerzita v Îiline
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Flórián, DrSc.
Technická univerzita v Ko‰iciach
prof. Milan Jurkoviã
Vysoká ‰kola múzick˘ch umení v Bratislave

doc. Ing. Milan Murga‰, CSc.
rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

doc. RNDr. Franti‰ek Olejník, CSc.
Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava ·tefánika v Ko‰iciach

prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, CSc.
rektor Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre

prof. Ivan Parík
Vysoká ‰kola múzick˘ch umení v Bratislave

prof. Ing. Ján Kurty, PhD.
rektor Akadémie ozbrojen˘ch síl v Liptovskom Mikulá‰i

prof. Ing. Ivan Plander, DrSc.
Trenãianska univerzita Alexandra Dubãeka v Trenãíne

prof. MUDr. Ján ·tencl, CSc.
rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
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Dr.h.c. prof. Ing. Milo‰ Somora, CSc.
Technická univerzita v Ko‰iciach

2. ·truktúra Slovenskej rektorskej konferencie

Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, DrSc.
Ekonomická univerzita v Bratislave

Najvy‰‰ím orgánom Slovenskej rektorskej konferencie (ìalej
aj „SRK“) je plénum, ktoré tvoria v‰etci ãlenovia zdruÏenia. Plénum spravidla rokuje na svojich zasadnutiach, respektíve písomne alebo elektronicky. Plénum SRK volí prezidenta a viceprezidentov, ktor˘ch funkãné obdobie je dvojroãné.
Prezident je predstaviteºom Slovenskej rektorskej konferencie, zastupuje a koná v jej mene. Za svoju ãinnosÈ zodpovedá
plénu. Tá istá osoba môÏe túto funkciu vykonávaÈ najviac dve po
sebe nasledujúce funkãné obdobia. Za prezidenta Slovenskej
rektorskej konferencie bol na 26. riadnom zasadnutí pléna
26. 6. 2003 v Banskej Bystrici zvolen˘ prof. Juraj Sinay, rektor Technickej univerzity v Ko‰iciach. Prof. Juraj Sinay bol zvolen˘ na funkciu prezidenta SRK pre druhé funkãné obdobie.
Prezídium je v˘konn˘m orgánom Slovenskej rektorskej konferencie a riadi jej ãinnosÈ v období medzi zasadnutiami pléna.
Prezídium SRK za svoju ãinnosÈ zodpovedá plénu. Tento orgán
tvoria traja ãlenovia – prezident a dvaja viceprezidenti. Za viceprezidentov Slovenskej rektorskej konferencie boli na 26. riadnom zasadnutí pléna 26. 6. 2003 v Banskej Bystrici zvolení
prof. Vojtech Kollár, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
a prof. Mikulá‰ ·upín, rektor Technickej univerzity vo Zvolene.
Menovaní boli rovnako zvolení pre druhé funkãné obdobie. Na
základe ukonãenia funkãného obdobia rektora vysokej ‰koly
prof. Mikulá‰ ·upín ukonãil ãlenstvo v Slovenskej rektorskej
konferencii a na uvolnenú pozíciu viceprezidenta bol na 28.
riadnom zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie
17. 2. 2004 v Bratislave zvolen˘ prof. Daniel Kluvanec, rektor
Univerzity Kon‰tantína Filozofa v Nitra.
Dozorná rada Slovenskej rektorskej konferencie je kontroln˘m orgánom zdruÏenia a za svoju ãinnosÈ zodpovedá plénu.
Dozorná rada najmä kontroluje hospodárenie zdruÏenia, upo-

prof. MUDr. Juraj ·vec, DrSc.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

1.4 Zoznam ãlenov dozornej rady
Slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2004
Predseda
prof. JUDr. Vladimír Babãák, CSc.
rektor Univerzity Pavla Jozefa ·afárika v Ko‰iciach
âlenovia
prof. Ing. Ján BujÀák, CSc.
rektor Îilinskej univerzity v Îiline
doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.
rektor Vysokej ‰koly v˘tvarn˘ch umení v Bratislave
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zorÀuje prezídium na nedostatky a navrhuje mu rie‰enie na ich
odstránenie, kontroluje dodrÏiavanie stanov a volebného poriadku zdruÏenia. âlenmi dozornej rady Slovenskej rektorskej
konferencie boli k 31. 12. 2004 prof. Vladimír Babãák, predseda rady a rektor Univerzity Pavla Jozefa ·afárika v Ko‰iciach,
prof. Ján BujÀák, rektor Îilinskej univerzity v Îiline a doc. Ján
Hoffstädter, rektor Vysokej ‰koly v˘tvarn˘ch umení v Bratislave.
Voºby ãlenov dozornej rady sa konali 2. 10. 2003 v Bratislave
a funkãné obdobie ãlenov je 2-roãné.

3. Ciele a úlohy Slovenskej rektorskej konferencie
3.1 Postavenie
Slovenská rektorská konferencia je obãianskym zdruÏením
podºa zákona ã. 83/1990 Zb. o zdruÏovaní obãanov v znení neskor‰ích právnych predpisov, zákona ã. 300/1990 Zb., zákona ã. 513/1991 Zb. a zákona ã. 62/1993 Z. z. ZároveÀ je
podºa zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov jedn˘m z troch orgánov reprezentácie vysok˘ch ‰kôl v Slovenskej republike.

3.2 Cieº
Cieºom Slovenskej rektorskej konferencie je koordinácia
a podpora ãinnosti rektorov vysok˘ch ‰kôl v záujme utvárania
vysoko‰kolskej politiky. Pri napæÀaní tohto cieºa Slovenská rektorská konferencia sa zaoberá najmä t˘mito ãinnosÈami:
a) koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysok˘ch ‰kôl v Slovenskej republike,
b) prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadn˘m otázkam súvisiacimi s vysoko‰kolskou politikou, k návrhom v‰eobecne záväzn˘ch právnych noriem, ktoré sa bezprostredne dot˘kajú
Ïivota vysok˘ch ‰kôl alebo prerokúva a zaujíma stanovisko
k platn˘m právnym normám uvedeného zamerania,
c) vytvára predpoklady pre spoluprácu vysok˘ch ‰kôl Slovenskej republiky a vzájomn˘ tok informácií medzi nimi,
d) nadväzuje a udrÏuje kontakty so zahraniãím, s rektorsk˘mi
konferenciami in˘ch krajín, in˘mi zdruÏeniami rektorov vysok˘ch ‰kôl, ako aj s Európskou asociáciou univerzít.
Slovenská rektorská konferencia schvaºuje návrhy alebo sa
12
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vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá podºa zákona minister
‰kolstva Slovenskej republiky (ìalej len „minister“):
a) vyjadruje sa k návrhu ministra na vymenovanie a odvolanie
predsedu, podpredsedu a ìal‰ích ãlenov Akreditaãnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (ìalej len
„Akreditaãná komisia“),
b) vyjadruje sa k návrhu ministra na odvolanie ãlena Akreditaãnej komisie,
c) vyjadruje sa k poskytnutiu dotácie zo ‰tátneho rozpoãtu súkromnej vysokej ‰kole na uskutoãÀovanie akreditovan˘ch ‰tudijn˘ch programov, na v˘skumnú, v˘vojovú alebo umeleckú
ãinnosÈ a na rozvoj vysokej ‰koly,
d) vyjadruje sa k urãeniu dotácie zo ‰tátneho rozpoãtu z kapitoly Ministerstva ‰kolstva Slovenskej republiky (ìalej len „ministerstvo ‰kolstva“) vysokej ‰kole,
e) schvaºuje obmedzenie alebo odÀatie pôsobnosti orgánov
akademickej samosprávy verejnej vysokej ‰koly alebo jej fakulty v prípadoch uveden˘ch v zákone,
f) schvaºuje odÀatie udeleného ‰tátneho súhlasu súkromnej vysokej ‰kole, ak poru‰uje povinnosti ustanovené zákonom
alebo urãené jej vnútorn˘m predpisom,
g) prerokúva ìal‰ie návrhy a opatrenia z podnetu ministra alebo na poÏiadanie zdruÏenia ak sa v˘znamne dot˘kajú vysok˘ch ‰kôl,
h) vyjadruje sa k návrhu ministerstva ‰kolstva vláde o zaradenie neuniverzitnej verejnej vysokej ‰koly medzi univerzitné verejné vysoké ‰koly, ak uvedená neuniverzitná verejná vysoká
‰kola spæÀa podºa vyjadrenia Akreditaãnej komisie podmienky na takéto zaradenie,
i) vyjadruje sa k návrhu zákona, ktor˘ má ministerstvo ‰kolstva v úmysle predloÏiÈ vláde na zaradenie univerzitnej verejnej vysokej ‰koly medzi neuniverzitné verejné vysoké ‰koly, ak univerzitná verejná vysoká ‰kola nespæÀa podºa Akreditaãnej komisie podmienky podºa § 2 ods. 4 zákona ã.
14

131/2002 Z. z. o vysok˘ch ‰kolách a ani nedostatky podºa
§ 85 ods. 2 uvedeného zákona neodstránila,
j) vyjadruje sa k návrhu ministerstva ‰kolstva o zaradenie univerzitnej vysokej ‰koly medzi v˘skumné univerzity, ak uvedená vysoká ‰kola spæÀa podºa vyjadrenia Akreditaãnej komisie,
na základe komplexnej akreditácie ãinnosti, podmienky na
takéto zaradenie,
k) vyjadruje sa k návrhu ministerstva ‰kolstva o vyradenie univerzitnej verejnej vysokej ‰koly spomedzi v˘skumn˘ch univerzít, ak uvedená vysoká ‰kola podºa vyjadrenia Akreditaãnej komisie, na základe komplexnej akreditácie ãinnosti nedosahuje vynikajúce v˘sledky v oblasti vedy a techniky, ako aj
pri uskutoãÀovaní ‰tudijn˘ch programov tretieho stupÀa,
l) vyjadruje sa k návrhu ministerstva ‰kolstva o obmedzení
medziroãného nárastu ‰tudentov v dennej forme ‰túdia, na
ktor˘ch poskytne jednotliv˘m vysok˘m ‰kolám finanãné prostriedky.
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4. Správa prezídia Slovenskej rektorskej
konferencie
4.1 Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie
v roku 2004
Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie je v˘konn˘m orgánom zdruÏenia a za svoju ãinnosÈ zodpovedá plénu. Prezídium predov‰etk˘m riadi a zabezpeãuje ãinnosÈ zdruÏenia, pripravuje program zasadnutia pléna, predkladá plénu plán ãinnosti, správu o ãinnosti, návrh rozpoãtu, správu o hospodárení a ìal‰ie návrhy. Na vykonávanie svojej ãinnosti zriaìuje sekretariát, ktor˘ zabezpeãuje administratívne, organizaãné a archívne práce.
âlenmi prezídia Slovenskej rektorskej konferencie boli od zaãiatku funkãného obdobia v roku 2003 prof. Juraj Sinay, prezident, prof. Vojtech Kollár a prof. Mikulá‰ ·upín, viceprezidenti.
Prof. Mikulá‰a ·upína v priebehu roku 2004 nahradil na poste
viceprezidenta SRK prof. Daniel Kluvanec.

4.2 Program
âinnosÈ prezídia Slovenskej rektorskej konferencie v roku
2004 bola pokraãovaním programu z roku 2003, keìÏe funkãné obdobie prezídia bolo v roku 2003 zmenené na dva roky.
âinnosÈ prezídia vo funkãnom období 2003 – 2005 vychádzala
aj z programu predchádzajúceho prezídia (2002 - 2003), nakoºko personálne zloÏenie sa zmenilo aÏ v roku 2004 odchodom viceprezidenta prof. Mikulá‰a ·upína z SRK. Prezídium na
ãele s prezidentom prof. Jurajom Sinayom sa vo svojom volebnom programe zaviazalo vyvíjaÈ aktivity smerujúce k zintenzívneniu komunikácie s vládnymi orgánmi, zv˘‰eniu prestíÏe vede16

ní vysok˘ch ‰kôl a k aktívnemu dialógu so zamestnávateºmi.
Jedn˘m z konkrétnych cieºov prezidenta Slovenskej rektorskej
konferencie bolo v spolupráci so zamestnávateºmi zaloÏiÈ nadáciu na podporu zahraniãnej mobility slovensk˘ch ‰tudentov, ktorá v‰ak vzhºadom na pripravované legislatívne zmeny v oblasti
tretieho sektora nebola realizovaná.
Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie chcelo v oblasti svojej zahraniãnej politiky pokraãovaÈ v doteraj‰ích krokoch
smerujúcich k integrácii slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl do Európskeho vysoko‰kolského a v˘skumno-inovaãného priestoru. Vedenie a ãlenovia konferencie vyjadrili kolektívne, ale aj individuálne podporu budovaniu znalostnej ekonomiky v slovenskom
prostredí. DôleÏit˘m prvkom programu prezídia SRK bolo upevÀovanie spolupráce s národn˘mi rektorsk˘mi konferenciami
a vysok˘mi ‰kolami z okolit˘ch krajín, predov‰etk˘m s âeskou
republikou, Rakúskom, Maìarskom a Nemeckom.
Nakoºko funkãné obdobie prezídia je dvojroãné, v˘roãná
správa Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2003 bola
spracovaná v predchádzajúcom roku a táto správa mapuje aktivity z roku 2004.

4.3 Aktivity
Návrh plánu ãinností Slovenskej rektorskej konferencie na
rok 2004 a návrh rozpoãtu Slovenskej rektorskej konferencie na
rok 2004 boli predloÏené prezídiom a schválené plénom zdruÏenia na mimoriadnom zasadnutí 2. 12. 2003 v Bratislave.
Plán ãinností na rok 2004 predpokladal personálne roz‰írenie
sekretariátu Slovenskej rektorskej konferencie o ìal‰ieho pracovníka. Nesplnenie tohto plánu súvisí s nedostatoãn˘m financovaním chodu sekretariátu. Uvedené a aj nenaplnenie oãakávan˘ch príjmov ovplyvnilo redukciu plánovan˘ch aktivít. Podrobnosti o hospodárení SRK sa nachádzajú v kapitole 6.
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Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie bolo nútené
zredukovaÈ plánované riadne zasadnutia pléna, ale na druhej
strane vzhºadom na aktuálne problémy v slovenskom vysokom
‰kolstve muselo zvolaÈ viac mimoriadnych zasadnutí a jedno
operatívne zasadnutie pléna SRK. Z plánovan˘ch ‰tyroch konferenãn˘ch podujatí, SRK ako hlavn˘ organizátor pripravila len
dva (konferencia „Sú vysoké ‰koly skutoãn˘m bohatstvom SR?“
a seminár „Kreditov˘ systém a dodatok k diplomu a prezentácia programu Erasmus Mundus“) a ìal‰ie operatívne podujatie
na základe poÏiadavky Ministerstva ‰kolstva SR („Spoloãné
stretnutie ãlenov správnych rád, kvestorov a rektorov vysok˘ch
‰kôl SR“).
Z plánovan˘ch spoloãn˘ch stretnutí s partnermi prezídium
zorganizovalo rokovania s predstaviteºmi Rady vysok˘ch ‰kôl SR
(ìalej aj „RV· SR“) a ·tudentskej rady vysok˘ch ‰kôl SR (ìalej aj
„·RV· SR“), stretnutie s predsedníctvom Slovenskej akadémie
vied a zástupcami IT asociácie Slovensko. Prezident, ãi viceprezidenti a generálna sekretárka SRK alebo prezidentom poverení ãlenovia SRK zastupovali zdruÏenie na rôznych konferenãn˘ch podujatiach a bilaterálnych alebo multilaterálnych rokovaniach.
âlenovia prezídia, ãlenovia pléna a generálna sekretárka
SRK sa zúãastnili na celom rade konferenãn˘ch podujatí v Slovenskej republike, ale aj v zahraniãí nielen ako úãastníci, ale aj
ako predná‰atelia.
Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie plánovalo v roku 2004 vydaÈ niekoºko publikácií a medzi nimi aj aktualizovanú
verziu publikácie „An international student’s guide to the Slovak
republic“ vo forme CD-ROMu, ktorá v‰ak nebola realizovaná pre
nedostatok finanãn˘ch prostriedkov. Realizácia anal˘zy o stave
aplikácie bolonského procesu v SR bola zru‰ená, keìÏe podrobnú anal˘zu vykonala na európskej úrovni EUA v rámci
TRENDS IV. a rovnako o stave informovalo ministerstvo ‰kolstva pracovnú komisiu „Bologna follow-up group“.
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Z dôvodu nedostatku financií sa nerealizovali v‰etky plánované zahraniãné sluÏobné cesty, prezídium uprednostnilo podujatia Európskej asociácie univerzít, ktorej je SRK ãlenom a prípadne podujatia venujúce sa aktuálnym témam v oblasti vysoko‰kolského vzdelávania, vedy a techniky. Nad rámec plánovan˘ch ciest sa viceprezident SRK zúãastnil na konferencii AUNP
v rámci programu EÚ-ASEAN, av‰ak náklady na túto sluÏobnú
cestu boli plne hradené organizátorom.
Prezídium SRK na konci roka 2004 mohlo kon‰tatovaÈ, Ïe
plán ãinností konferencie na rok 2004 bol dodrÏan˘ v rámci finanãn˘ch a personálnych moÏností SRK.V prípade, Ïe SRK bude chcieÈ zintenzívniÈ svoje aktivity, prezident kon‰tatoval potrebu prijatia ìal‰ieho pracovníka na sekretariáte zdruÏenia a dorie‰enia financovania.
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5. Správa sekretariátu Slovenskej rektorskej
konferencie
5.1 ZloÏenie
V priebehu roku 2004 Slovenská rektorská konferencia neprijala a ani neprepustila Ïiadneho zamestnanca. Na sekretariáte v roku 2004 pracovali 2 pracovníãky na pln˘ pracovn˘
úväzok. Na pozícii generálnej sekretárky SRK bola v roku 2004
Mgr. Mária âike‰ová.
Tabuºka 1/Kvalifikaãná ‰truktúra zamestnancov
na pln˘ pracovn˘ úväzok k 31. 12. 2004
Druh vzdelania

Poãet zamestnancov

Stredné
Vysoko‰kolské

1
1

ZúãastÀuje sa na zasadnutiach pléna a prezídia bez práva hlasovaÈ. Generálna sekretárka okrem riadenia ãinnosti sekretariátu, predkladá prezídiu návrhy na prijímanie a uvoºÀovanie zamestnancov sekretariátu, zabezpeãuje administratívne práce
a podºa potreby riadi ìal‰ích zamestnancov, zodpovedá za vedenie evidencie ãlenov zdruÏenia a prehºadov o platení ãlensk˘ch príspevkov, vedie agendu hospodárenia ãinnosti, realizuje finanãné operácie, zodpovedá za tvorbu a dodrÏiavanie rozpoãtu, archiváciu v‰etk˘ch dokladov i za ìal‰ie úlohy v zmysle
náplne práce, pripravuje plenárne zasadnutie a vedie protokol,
spracováva rokovacie záleÏitosti, zastupuje prezidenta v styku
s úradmi, domácimi a zahraniãn˘mi in‰titúciami.
Informácie o ãinnosti Slovenskej rektorskej konferencie sa
primerane vzÈahujú aj na ãinnosÈ sekretariátu.

Tabuºka 2/Veková ‰truktúra zamestnancov
na pln˘ pracovn˘ úväzok k 31. 12. 2004
Vek
20 – 30 rokov

Poãet

Z toho Ïeny

2

2

5.2 Úlohy
Sekretariát SRK zabezpeãuje administratívnu ãinnosÈ zdruÏenia. Na ãele sekretariátu je generálna sekretárka, ktorá urãuje rozsah úloh v zmysle náplne práce jednotliv˘ch zamestnancov sekretariátu. Za svoju ãinnosÈ zodpovedá prezídiu SRK.
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6. Správa o ãinnosti Slovenskej rektorskej
konferencie
6.1 Domáce aktivity
Slovenská rektorská konferencia vznikla za úãelom koordinovania a podpory ãinnosti rektorov slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl.
Preto sa predmet jej ãinnosti t˘ka vysokého ‰kolstva, vedy
a techniky a umenia v domácom a medzinárodnom kontexte.
K 31. 12. 2004 mala Slovenská rektorská konferencia 23
riadnych a 10 ãestn˘ch ãlenov. âlenovia pléna SRK sa stretli
v roku 2004 na 3 riadnych zasadnutiach, 4 mimoriadnych a 1
operatívnom zasadnutí pléna. ZároveÀ sa konali 2 stretnutia
ãlenov pléna s predsedom vlády SR a 1 stretnutie s prezidentom SR. Prezídium SRK rokovalo na svojich riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zoznam zasadnutí Slovenskej rektorskej
konferencie sa nachádza v prílohe ã. 1. Prezídium Slovenskej
rektorskej konferencie na základe svojich právomocí a svojho
postavenia podºa stanov Slovenskej rektorskej konferencie riadilo ãinnosÈ konferencie medzi zasadnutiami.
V roku 2004 SRK spustila novú verziu webovej stránky
www.srk.sk, ktorá je obsahovo obsiahlej‰ia a okrem aktivít SRK
informuje o najnov‰om dianí v oblasti vysokého ‰kolstva, vedy
a techniky v domácom a zahraniãnom prostredí. Na novej webovej stránky sa okrem sekretariátu SRK podieºal aj extern˘ dodávateº.
6.1.1 Vysoko‰kolská politika
Asi najaktuálnej‰ou témou, ktorou sa zaoberali ãlenovia
SRK a ktorá mala vysokú pertraktovanosÈ v médiách, bol návrh
zákona o ‰tudentsk˘ch pôÏiãkách. Tento návrh vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, v ktorom sa uvádza, Ïe zlep‰e22

nie v oblasti financovania vláda zabezpeãí aktívnym vytváraním
podmienok pre rozvoj viaczdrojového financovania vysokého
‰kolstva, vrátane zavedenia príspevkov ‰tudentov na náklady
spojené so ‰túdiom v jeho dennej a externej forme. Návrh zákona upravoval poskytovanie pôÏiãiek ‰tudentom vysok˘ch ‰kôl,
‰kolné za vysoko‰kolské ‰túdium a sociálnu podporu ‰tudentom
a sociálne sluÏby spojené so ‰túdiom. O tomto návrhu rokovalo plénum a prezídium SRK na viacer˘ch svojich zasadnutiach.
Plénum na svojom mimoriadnom zasadnutí 13. 1. 2004
v Bratislave prijalo uznesenie, ktoré podporilo Programové vyhlásenie vlády SR v oblasti rozvoja vysok˘ch ‰kôl, vedy, umeleckej ãinnosti a vzdelávania a Ïiadalo jeho plnenia, t.j. „zvy‰ovaÈ
dotáciu do vysokého ‰kolstva zo ‰tátneho rozpoãtu s cieºom dosiahnuÈ postupne (do roku 2006) úroveÀ zodpovedajúcu krajinám v OECD (t. j. z teraj‰ích 0,72% HDP na úroveÀ 1,33%
HDP)“. Slovenské vysoké ‰koly pre‰li v ostatn˘ch rokoch zásadn˘m transformaãn˘m a reformn˘m procesom, ako bolo dvojnásobné zv˘‰enie poãtu ‰tudentov bez zv˘‰enia poãtu zamestnancov, transformácia ‰tudijn˘ch odborov na ‰tudijné programy, akreditácia vysok˘ch ‰kôl, aktívny podiel vysok˘ch ‰kôl na
politike zamestnanosti, podiel na vytváraní Európskeho vysoko‰kolského priestoru, zavedenie programového financovania dotaãn˘ch prostriedkov zo ‰tátneho rozpoãtu, prechod na grantov˘ systém rie‰enia v˘skumn˘ch úloh, získanie medzinárodn˘ch vedeck˘ch grantov, prechod na viaczdrojové financovanie,
hospodárenie s hnuteºn˘m a nehnuteºn˘m majetkom vo vlastníctve, atì. Plénum Slovenskej rektorskej konferencie vyjadrilo
podporu návrhu uvedeného zákona po splnení niekoºk˘ch podmienok. Konkrétne SRK Ïiadala vykonanie anal˘zy nákladov na
‰túdium na ‰tudenta spojen˘ch so ‰túdiom v dan˘ch ‰tudijn˘ch
odboroch, zverejnenia záväznej sumy, ktorou sa ‰tát zaviaÏe dotovaÈ ‰tudenta na jednotliv˘ch ‰tudijn˘ch odboroch (programoch) bez ohºadu na v˘‰ku ‰kolného, zverejnenie harmonogramu naplnenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej re23

publiky v otázke zvy‰ovania dotácie do vysokého ‰kolstva zo
‰tátneho rozpoãtu s cieºom dosiahnuÈ (postupne do 2006) úroveÀ zodpovedajúcu krajinám OECD.
O tejto problematike ãlenovia pléna SRK mali moÏnosÈ rokovaÈ na spoloãnom zasadnutí s predsedom vlády SR, podpredsedom vlády a ministrom financií SR, ministrom ‰kolstva
SR a zástupcami ìal‰ích ministerstiev, ktoré sa konalo 6. júla
2004 v Bratislave. Hlavn˘mi témami rokovania boli dotácia na
vysoké ‰koly v roku 2004, návrh v˘chodísk rozpoãtu verejnej
správy na roky 2005 – 2007, návrh zákona o ‰tudentsk˘ch
pôÏiãkách, návrh zákona o vede a technike a evaluácia vysok˘ch
‰kôl.
Vysoké ‰koly sú jedn˘m z najväã‰ích uÏívateºov informaãnej
techniky a technológií a to v oblasti vzdelávacích ãinností, ale aj
vedeckého v˘skumu a inovaãn˘ch technológií. Sú vzdelávacími
in‰titúciami, ktoré poskytujú odborné vzdelanie v oblasti informatiky vo v‰etk˘ch stupÀoch ‰túdia. ZároveÀ sú vedeck˘mi in‰titúciami, na ktor˘ch sa realizuje vedeck˘ v˘skum so zameraním
na informatiku a informaãné technológie. Preto prezident SRK
prof. Juraj Sinay poÏiadal ministra dopravy, pô‰t a telekomunikácií SR o moÏnosÈ doplniÈ Radu vlády SR pre informatiku o zástupcu SRK, ktor˘ by sa tak mal priamo podieºaÈ na tvorbe koncepcií v oblasti informatiky v SR. Odpoveì ministra bola pozitívna a SRK nominovala svojho zástupcu nielen do Rady vlády SR
pre informatiku, ale aj do piatich zo siedmich pracovn˘ch skupín Rady.
ëal‰ou aktuálnou témou v roku 2004 boli akreditácie ‰tudijn˘ch programov a v jej rámci bolo problematické posudzovanie uãiteºsk˘ch ‰tudijn˘ch programov. Na uvedenú skutoãnosÈ
upozornil svojim listom predseda Akreditaãnej komisie (ìalej aj
„AK“), ktor˘ oznaãil opisy ‰tudijn˘ch odborov za v‰eobecné
a v niektor˘ch prípadoch nekore‰pondujúce s názvom ‰tudijného odboru. AK preto Ïiadala doplnenie ‰tudijn˘ch odborov. Touto problematikou a taktieÏ komplexnou akreditáciou sa zaobe24

ralo aj plénum SRK priebeÏne poãas celého roka 2004. Plénum SRK na svojom 30. riadnom zasadnutí 19. 11. 2004
v Trenãíne prijalo uznesenie, v ktorom vyjadrilo váÏne znepokojenie so stavom akreditácie ‰tudijn˘ch programov a upozornilo,
Ïe zabrzdenie procesu akreditácie ohrozuje otvorenie prijímacieho konania na vysok˘ch ‰kolách, ão môÏe negatívne pôsobiÈ
na napæÀanie cieºov reformy vysokého ‰kolstva. Plénum SRK
Ïiadalo zintenzívnenie práce Akreditaãnej komisie v súvislosti
s akreditáciou nov˘ch ‰tudijn˘ch programov.
V súãasnosti je pre riadenie vysokej ‰koly dôleÏité aj technické vybavenie. Vysok˘m ‰kolám stále ch˘ba informaãn˘
systém pre riadenie a správu v oblasti ‰túdia a v˘skumu, ale aj
ekonomick˘ informaãn˘ systém. Návrhy projektov systémov
predloÏilo viacero slovensk˘ch univerzít. Plénum SRK na svojom
28. riadnom zasadnutí 21. 5. 2004 v Pre‰ove podporilo zriadenie jednotného akademického informaãného modelu. Plénum
tieÏ poverilo prof. Vladimíra Bále‰a predloÏením technick˘ch
podmienok pre verejnú súÈaÏ na dodávku „Informaãného systému riadenia a správy univerzity v oblasti ‰túdia a v˘skumu
CAMPUS ONLINE“. Ministerstvo ‰kolstva SR zároveÀ poÏiadalo
SRK o vyjadrenie, ãi jej ãlenovia dávajú prednosÈ individuálnemu
alebo centrálnemu modelu ekonomického informaãného systému. Väã‰ina ãlenov SRK sa vyjadrila za centrálny ekonomick˘ informaãn˘ systém.
Slovenská rektorská konferencia sa na základe poÏiadavky
ministra ‰kolstva SR zaoberala v˘sledkami kontroly dodrÏiavania v‰eobecne záväzn˘ch právnych predpisov uskutoãnenej na
Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na
Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
V roku 2004 sa plénum Slovenskej rektorskej konferencie
zaoberalo ÏiadosÈou ministra ‰kolstva SR o vyjadrenie a súhlas
s obmedzením pôsobnosti rektora a akademického senátu Vysokej ‰koly múzick˘ch umení v Bratislave, ako orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej ‰koly, v ekonomickej oblas25

ti. SRK sa takouto poÏiadavkou zaoberala prv˘krát, ão súvisí
s prechodom majetku do vlastníctva verejnej vysokej ‰koly od
1. 4. 2002. Prezídium SRK preto Ïiadalo rektora vysokej ‰koly predloÏiÈ komplexnú správu o aktuálnom stave hospodárenia
s finanãn˘mi prostriedkami k 30. 6. 2004. âlenovia pléna SRK
rokovali o uvedenej poÏiadavke na mimoriadnom zasadnutí
28. 9. 2004 v Bratislave. V prijatom stanovisku plénum SRK
vzalo na vedomie list ministra ‰kolstva SR a jeho poÏiadavku povaÏuje za oprávnenú. Av‰ak na základe predloÏen˘ch materiálov
a diskusie plénum SRK nenadobudlo presvedãenie o nutnosti
obmedzenia pôsobnosti akademick˘ch orgánov vysokej ‰koly
v ekonomickej oblasti. Plénum odporuãila sledovaÈ plnenie opatrení navrhnut˘ch rektorom a vedením vysokej ‰koly na postupné zniÏovanie deficitu vysokej ‰koly a v prípade, Ïe kontroly naznaãia nedostatoãnú dynamiku zniÏovania deficitu o pokraãovanie v dialógu medzi ministerstvom ‰kolstva a SRK. âlenovia
SRK vyjadrili pripravenosÈ poskytnúÈ poradenskú a finanãnú pomoc Vysokej ‰kole múzick˘ch umení v Bratislave pri rie‰ení tohto problému. Prezídium SRK priebeÏne nav‰tívilo vysokú ‰kolu,
aby monitorovalo stav rie‰enia problému.
Plénum SRK sa ìalej zaoberalo problematikou postavenia
kvestora verejnej vysokej ‰koly z podnetu prof. Imricha Okenku,
rektora Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre a predloÏila ministrovi ‰kolstva návrh na zmenu príslu‰n˘ch zákonov
a vyhlá‰ok upravujúcich postavenie kvestora s cieºom umoÏniÈ
zaradenie kvestorov adekvátne ich postaveniu a v˘znamu na
univerzite.
Uvedenej problematiky sa dotklo aj „Spoloãné zasadnutie
ãlenov správnych rád, rektorov a kvestorov vysok˘ch ‰kôl so zástupcami Ministerstva ‰kolstva SR“, ktoré pripravila SRK
21. 9. 2004 v Bratislave. Ministerstvo ‰kolstva na stretnutí reprezentoval minister Martin Fronc a generálni riaditelia sekcie
vysok˘ch ‰kôl doc. Peter Mederly a sekcie financovania
a rozpoãtu Ing. Eva BizoÀová. Za vysoké ‰koly na stretnutí vy26

stúpil predseda Správnej rady Technickej univerzity v Ko‰iciach
a kvestori Univerzity Kon‰tantína Filozofa v Nitre, Technickej
univerzity v Ko‰iciach, Univerzity Komenského v Bratislave.
Hlavn˘mi témami bola reforma vysokého ‰kolstva a aktuálne
problémy v oblasti financovania verejn˘ch vysok˘ch ‰kôl, finanãn˘ audit a postavenie a právomoci správnej rady.
Závery zo spoloãného zasadnutia boli predloÏené ministrovi
‰kolstva SR. Úãastníci stretnutia odporuãili Ministerstvu ‰kolstva SR zverejniÈ dlhodob˘ zámer rozvoja ministerstva najneskôr do konca roku 2004 a vykonaÈ anal˘zu dlhodob˘ch zámerov jednotliv˘ch vysok˘ch ‰kôl. TaktieÏ podporili zverejnenie informácií o dosiahnut˘ch ekonomick˘ch v˘sledkoch vysok˘ch ‰kôl
SR za rok 2003. Okrem toho podporili v zmysle diskusie prehodnotenie pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy vysokej ‰koly podºa zákona o vysok˘ch ‰kolách. Navrhli prispôsobenie dotácie pre vysoké ‰koly akademickému roku, aby v˘‰ka dotácie v príslu‰n˘ch poloÏkách súvisiacich s energiami kopírovala prírodné podmienky regiónu, kde vysoká ‰kola pôsobí, prideºovanie rozpoãtu pre vysoké ‰koly na obdobie min. 2 rokov
a s v˘hºadom na tri, aby bolo moÏné systematickej‰ie plánovanie rozvoja vysok˘ch ‰kôl ako aj moÏná kumulácia prostriedkov
na strategické programy vysokej ‰koly. Zápis zo stretnutia a závery sú zverejnené na webovej stránke SRK.
Internacionalizácia a úsilie o zlep‰enie propagácie sú aktuálne pre na‰e vysoké ‰koly od podpisu Bolonskej deklarácie v roku 1999. Nedostatok financií na vysok˘ch ‰kolách sam˘ch, ale
aj v rezorte vysok˘ch ‰kôl bráni väã‰iemu zapojeniu sa a úãasti na veºtrhoch, ãi uÏ klasick˘ch alebo virtuálnych. Ako ukázal
materiál vypracovan˘ generálnou sekretárkou o moÏnosti úãasti slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl na veºtrhoch (o jeho vypracovaní
rozhodlo plénum na 28. riadnom zasadnutí 17. 2. 2004 v Bratislave), prekáÏkou je finanãná nároãnosÈ. Ch˘ba aj koordinácia
zo strany zodpovednej sekcie ministerstva ‰kolstva a úplne absentuje stratégia v tejto oblasti.
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6.1.2 Legislatíva
Otázka legislatívnych predpisov v rámci vzdelávania, vedy
a techniky a umenia tvorila spolu s otázkou financovania jadro
domácich aktivít Slovenskej rektorskej konferencie. Plénum sa
v rámci pripomienkov˘ch konaní zaoberalo viacer˘mi legislatívnymi predpismi ako napr.:
●
návrhom zákona o ‰tudentsk˘ch pôÏiãkách a ktor˘m sa mení a dopæÀa zákon ã. 131/2002 Z.z. o vysok˘ch ‰kolách
a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení neskor‰ích
predpisov,
●
návrhom vyhlá‰ky M· SR z .... 2004, ktorou sa mení
a dopæÀa vyhlá‰ka M· SR ã. 204/2002 Z.z. o poskytovaní
‰tipendia doktorandom v dennej forme doktorandského ‰túdia,
●
návrhom vyhlá‰ky ã. .... M· SR z .... 2004 o uznaní dokladov o vzdelaní,
●
návrh zákona o vede a technike,
●
návrhom zákona, ktor˘m sa mení a dopæÀa zákon ã.
477/2002 Z.z. o uznávaní odborn˘ch kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ã.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskor‰ích
predpisov a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov,
●
návrhu na uzavretie „Protokolu o v˘sadách a imunitách Európskej organizácie pre atómov˘ v˘skum“ (CERN).
Slovenská rektorská konferencia, ako jeden z orgánov reprezentujúcich vysoké ‰koly SR, mala moÏnosÈ vyjadriÈ sa
k návrhu na udelenie, resp. neudelenie ‰tátneho súhlasu na
pôsobenie súkromn˘ch vysok˘ch ‰kôl, a to:
●
súkromnej vysokej ‰koly s názvom Vysoká ‰kola ekonómie
a manaÏmentu verejnej správy v Bratislave,
●
súkromnej vysokej ‰koly s názvom Bratislavská vysoká ‰kola
práva,
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súkromnej vysokej ‰koly Slovanská medzinárodná univerzita
Majstra Pavla z Levoãe v Ko‰iciach,
●
súkromnej vysokej ‰koly s názvom Vysoká ‰kola ekonomickoprávnych vzÈahov v Nitre.
SRK sa taktieÏ vyjadrila k návrhu na vymenovanie ãlenov
Akreditaãnej komisie, ktoré predloÏil minister ‰kolstva SR.
●

6.1.3 Financovanie
Problematika dostatoãn˘ch a trval˘ch zdrojov pre vysoké
‰kolstvo, vedu a techniku, resp. umenie je aktuálna nielen v Európskom vysoko‰kolskom a v˘skumno-inovaãnom priestore, ale
aj v Slovenskej republike. Atraktívne a konkurencieschopné vysoké ‰koly sú nevyhnutnou podmienkou rozvoja modernej spoloãnosti, ktorá je zaloÏená na vedomostiach. Splnenie cieºov
stratégie rozvoja slovenskej spoloãnosti nemôÏe zabúdaÈ na financovanie verejn˘ch vysok˘ch ‰kôl. Slovenská rektorská konferencia povaÏuje dostatoãné financovanie z verejn˘ch zdrojov
za jednu z priorít svojej agendy. Plénum a prezídium sa na svojich zasadnutia zaoberá problematikou dotácii zo ‰tátneho rozpoãtu na verejné vysoké ‰koly.
Slovenská rektorská konferencia vo svojich uzneseniach
z 28. riadneho zasadnutia pléna 17. 2. 2004 v Bratislave
a mimoriadneho zasadnutia pléna 30. 3. 2004 v Bratislave vyzvala vládu Slovenskej republiky, aby napæÀala svoje programové
vyhlásenie o vysoko‰kolskom ‰túdiu ako o priorite a o postupnom zvy‰ovaní financovania verejn˘ch vysok˘ch ‰kôl zo ‰tátneho rozpoãtu tak, aby sa do roku 2006 dosiahla úroveÀ krajín
OECD (v súãasnosti v t˘chto krajinách to predstavuje 1,33%
HDP), priãom dotácia pridelená verejn˘m vysok˘m ‰kolám na
rok 2004 je iba vo v˘‰ke 0,72% HDP. Slovenská rektorská konferencia upozornila, Ïe deficit finanãn˘ch prostriedkov na prevádzku ohrozuje základné fungovanie v˘chovno-vzdelávacieho
procesu na vysok˘ch ‰kolách v SR. Rovnako nárast prostried29

kov na vedu, v˘skum a umeleckú ãinnosÈ je naìalej nedostatoãn˘ a nevytvára základné predpoklady na to, aby vysoké ‰koly na Slovensku boli konkurencieschopné v Európskom vysoko‰kolskom a v˘skumno-inovaãnom priestore.
Poãas mimoriadneho zasadnutia pléna SRK 13. 1. 2004
sa ãlenovia SRK venovali aj otázke dotácie zo ‰tátneho rozpoãtu na vysoké ‰koly na rok 2004. Na základe iniciatívy viceprezidenta SRK prof. Vojtecha Kollára SRK poÏiadala ministra ‰kolstva zverejniÈ personálnu ‰truktúru funkãn˘ch miest profesorov
a docentov v ‰tudijn˘ch odboroch (programoch) s v˘‰kou ich
pracovného úväzku. Tieto informácie boli spracované aj sekretariátom SRK a sú zverejnené na webovej stránke.
Diskusia o dotácii na rok 2004 pokraãovala aj poãas 28.
riadneho zasadnutia pléna 17. 2. 2004 v Bratislave, na ktorom ãlenovia SRK prijali vyjadrenie. V tomto vyjadrení kon‰tatovali, Ïe kapitolu ‰tátneho rozpoãtu pre vysoké ‰koly v zákone
o ‰tátnom rozpoãte na rok 2004 nepovaÏujú za dostatoãnú
v súvislosti s rozvojom vysokého ‰kolstva a navrhli pripraviÈ dôkladnú anal˘zu hospodárenia vysok˘ch ‰kôl za ostatné 4 roky
a vypracovanie novej metodiky, ktorá bude optimalizovaÈ rozdeºovanie prostriedkov na vysoké ‰koly. SRK tieÏ kon‰tatovala, Ïe
prostriedky vyãlenené na podprogram 07701 tovary a sluÏby
nezodpovedajú objektívnym potrebám vypl˘vajúcim zo zmeny
cien (energie, vodné a stoãné, teplo a teplá úÏitková voda) a Ïiadali zv˘‰iÈ dotácie z rezervy vlády SR.
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie vyjadrilo podporu Pracovnej komisii Rady pre rozvoj a financovanie Rady vysok˘ch ‰kôl Slovenskej republiky, ktorá bola poverená vypracovaním metodiky pre rozpis dotácie na verejné vysoké ‰koly
na rok 2005. âlenovia pléna na svojom 30. riadnom zasadnutí 19. 11. 2004 v Trenãíne prijali uznesenie, v ktorom vyjadrili súhlas s pouÏitím návrhu metodiky rozpisu dotácie na
verejné vysoké ‰koly na rok 2005 predloÏeného radou s pripomienkami ãlenov pléna. SRK poÏiadala ministerstvo ‰kol30

stva kaÏdoroãne predkladaÈ evidenãn˘ stav úväzkov profesorov a docentov vysok˘ch ‰kôl s uvedením miesta úväzku
k 1. 1. a zverejnenie záväzného zoznamu stavieb vysok˘ch
‰kôl v súvislosti s kapitálov˘mi transfermi a odporuãilo zverejnenie oboch zoznamov na webovej stránke ministerstva.
âlenovia SRK vyzvali Radu pre rozvoj a financovanie RV· SR,
aby po schválení návrhu metodiky rozpisu dotácie na verejné
vysoké ‰koly na rok 2005 zaãala pracovaÈ na úprave koeficienta pracovnej nároãnosti.
Slovenská rektorská konferencia sa na svojich zasadnutiach
venovala aj návrhu v˘chodísk rozpoãtu verejnej správy na roky
2005 aÏ 2007, ktor˘ predloÏilo Ministerstvo financií SR, a oznaãilo ho za neprijateºn˘ pre verejné vysoké ‰koly. Slovenská
rektorská konferencia vyjadrila presvedãenie, Ïe verejné vysoké
‰koly, ktor˘ch ãinnosÈ je vo verejnom záujme, musia maÈ bazálny chod kryt˘ z dotaãn˘ch prostriedkov ‰tátneho rozpoãtu
a vlastné v˘nosy majú pouÏívaÈ na skvalitnenie pedagogického
procesu a podporu vedy, v˘skumu a umeleckej ãinnosti. Prezident SRK rokoval o návrhu v˘chodísk rozpoãtu verejnej správy
na roky 2005 – 2007 a o dotácii zo ‰tátneho rozpoãtu verejn˘m vysok˘m ‰kolám v roku 2004 aj s podpredsedom vlády
a ministrom financií SR Ivanom Miklo‰om. O tejto problematike
rokovalo plénum SRK na mimoriadnom zasadnutí 30. 3. 2004
v Bratislave s ministrom ‰kolstva SR, ale aj na spoloãnom rokovaní s predsedom vlády SR a podpredsedom vlády a ministrom financií SR za úãasti ministra ‰kolstva SR a ìal‰ích predstaviteºov exekutívy 6. 7. 2004 v Bratislave.
V súvislosti s nárastom cien za energie Slovenská rektorská
konferencia poÏiadala vládu SR o dofinancovanie verejn˘ch vysok˘ch ‰kôl na rok 2004 o prostriedky vo v˘‰ke 280 mil. Sk na
zabezpeãenie základnej prevádzky. ÎiadosÈ o dodatoãné finanãné prostriedky na úhradu zv˘‰en˘ch nákladov spojen˘ch s vyuÏívaním energií bola ministrom financií SR zamietnutá. Preto
Slovenská rektorská konferencia poÏiadala ministra ‰kolstva SR
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predloÏiÈ na rokovaní vlády SR poÏiadavku na úpravu rozpoãtu
pre vysoké ‰koly v oblasti tovary a sluÏby. Minister ‰kolstva SR
potvrdil, Ïe materiál o moÏnosti dofinancovania verejn˘ch vysok˘ch ‰kôl v roku 2004 predloÏí.
Slovenská rektorská konferencia sa v priebehu minulého roku angaÏovala aj pri zavádzaní systému ·tátnej pokladnice na verejn˘ch vysok˘ch ‰kolách. Na 29. riadnom zasadnutí pléna
21. 5. 2004 v Pre‰ove Slovenská rektorská konferencia posúdila stav pripravenosti vysok˘ch ‰kôl na Slovensku na uskutoãnenie zmeny poskytovateºa bankov˘ch sluÏieb a na realizáciu platobného styku prostredníctvom ·tátnej pokladnice a kon‰tatovala, Ïe neboli v celom rozsahu splnené základné technické
predpoklady na túto rozsiahlu zmenu. Plénum Slovenskej rektorskej konferencie prijalo stanovisko, v ktorom navrhlo posunúÈ
zaãiatok platobného styku prostredníctvom ·tátnej pokladnice
na verejn˘ch vysok˘ch ‰kolách k 1. 1. 2005 z dôvodu nedostatoãnej pripravenosti celého projektu pre verejné vysoké ‰koly
a v˘hodnosti takéhoto zaãiatku súãasne so zaãiatkom rozpoãtového roku bez potreby mimoriadnej úãtovnej závierky a ponechaÈ
moÏnosÈ vyuÏívaÈ doteraj‰ie úãty v komerãn˘ch bankách do konca roka 2005. SRK tieÏ navrhla nezaãleniÈ úãet podnikateºskej
ãinnosti verejn˘ch vysok˘ch ‰kolách do systému ·tátnej pokladnice, zabezpeãiÈ finanãné krytie nákupu poãítaãov pre vnútorné
organizaãné jednotky z prostriedkov Ministerstva financií SR, zabezpeãiÈ styk so ·tátnou pokladnicou prostredníctvom vysokor˘chlostnej akademickej siete SANET. Problémov˘m boli podºa
rektorov aj existujúce zahraniãné granty a projekty a preto SRK
ìalej navrhla nezaradiÈ ich do systému ·tátnej pokladnice aÏ do
doby ich ukonãenia vzhºadom na nadradenosÈ medzinárodn˘ch
zmlúv, ktoré boli uzavreté. âlenovia pléna upozornili aj na dvojnásobnú konverziu valút v systéme ·tátnej pokladnice.
K uvedenej problematike zaujal stanovisko ‰tátny tajomník
Ministerstva financií SR Vladimil Podstránsky, ale aj riaditeº
·tátnej pokladnice RNDr. Du‰an Jurãák. Ministerstvo financií
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SR a ·tátna pokladnica neakceptovali väã‰inu pripomienok
SRK.
Na základe zamietavého stanoviska plénum SRK poverilo
doc. Franti‰ka Gahéra, rektora Univerzity Komenského v Bratislave a prof. Vladimíra Bále‰a, rektora Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave na svojom mimoriadnom zasadnutí
30. 9. 2004 v Bratislave predloÏením návrhu legislatívnej
úpravy zákona o ·tátnej pokladnici. Uveden˘ návrh bol schválen˘ na 30. riadnom zasadnutí pléna SRK 19. 11. 2004 v Trenãíne. Cieºom návrhu bolo presunúÈ verejné vysoké ‰koly v rámci systému ·tátnej pokladnice z kategórie klientov podºa § 8 do
kategórie klientov podºa § 9 zákona ã. 291/2002 Z.z. o ·tátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov. PredloÏen˘ návrh rie‰il problém, ktor˘ mali vysoké ‰kôl s aplikáciou
systému re‰pektujúc ich postavenie verejnoprávnych a samosprávnych in‰titúcií. Na základe uveden˘ch aktivít Slovenskej
rektorskej konferencie podpredseda vlády a minister financií SR
uvaÏuje rie‰iÈ problém t˘kajúci sa klientov s viaczdrojov˘m financovaním. I‰lo by o vytvorenie samostatnej kategórie klientov
·tátnej pokladnice pre vysoké ‰koly.
6.1.4 Zabezpeãenie kvality
Zabezpeãenie kvality je jednou z ústredn˘ch tém bolonského
procesu. Táto problematika je aktuálna v súvislosti s vysoko‰kolskou reformou a budovaním Európskeho vysoko‰kolského priestoru. Berlínske komuniké ministrov zodpovedn˘ch za vysoké ‰kolstvo z roku 2003 zdôraznilo v zhode s princípmi in‰titucionálnej
autonómie základnú zodpovednosÈ vysok˘ch ‰kôl za zabezpeãenie
kvality. To je následne základom pre zabezpeãenie kvality v rámci
národného systému. Ministri tieÏ súhlasili, Ïe do roku 2005 národné systémy hodnotenia kvality by mali zahrnúÈ aj evaluáciu
programov alebo in‰titúcií, vrátane vnútorného hodnotenia, extern˘ch revízií, úãasti ‰tudentov a publikácie v˘sledkov.
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Ak má vzniknúÈ Európsky vysoko‰kolsk˘ priestor, ktorého
základom je kvalita, musí v Európe existovaÈ dôvera medzi partnermi. Tu je moÏné dosiahnuÈ, len ak pouÏívané procesy zabezpeãenia kvality budú vyuÏívaÈ rovnaké procesy a smernice. To
zdôraznili aj ministri v Berlínskom komuniké ako „potrebu vyvinúÈ vzájomne zdieºané kritériá a metodológiu hodnotenia kvality.“
Na základe uvedeného a po rokovaní s predsedom vlády SR
a ìal‰ími ãlenmi vlády 6. 7. 2004 v Bratislave prezident SRK
predloÏil ãlenom pléna SRK a predsedom RV· SR, ·RV· SR
a AK návrh projektu in‰titucionálneho hodnotenia vysok˘ch ‰kôl
SR. Po odobrení návrhu uvedené organizácie nominovali svojich
zástupcov do pracovnej komisie, okrem AK, ktorá sa k projektu
oficiálne nevyjadrila a do komisie vyslala len pozorovateºov. Pracovná komisia zaãala v roku 2004 prácu na projekte in‰titucionálneho hodnotenia vysok˘ch ‰kôl a ako prv˘ v˘sledok predloÏila
návrh metodiky pre vypracovanie sebahodnotiacej správy vysokej
‰koly.
Cieºom projektu in‰titucionálneho hodnotenia je vytvoriÈ národn˘ systém in‰titucionálneho hodnotenia vysok˘ch ‰kôl a podpora kultúry kvality vo vysoko‰kolskom systéme SR. Cieºom nie
je ranking alebo rating vysok˘ch ‰kôl SR, ale poskytnúÈ vysokej ‰kole obraz o nej samej na základe objektívneho hodnotenia kvality jej ãinností. Projekt je zaloÏen˘ na koncepcii kvality
ako súlad so zámerom (cieºom). Ide o najakceptovanej‰iu koncepciu pre vnútornú kvalitu vysoko‰kolskej in‰titúcie. PredloÏen˘ model projektu je zhodn˘ so v‰eobecne akceptovan˘m modelom európskeho zabezpeãenia kvality.
6.1.5 Veda, technika, inovácie a umenie
11. 5. 2004 sa konalo spoloãné rokovanie zástupcov Slovenskej akadémie vied (ìalej aj „SAV“) a Slovenskej rektorskej
konferencie, na ktorom sa rokovalo o spolupráci vysok˘ch ‰kôl
a ústavov SAV v doktorandskom ‰túdiu, moÏnosti spoloãn˘ch
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centier excelentnosti, spoloãnej úãasti v medzinárodn˘ch programoch a spoloãnej prezentácii osobností vysok˘ch ‰kôl a SAV
v publikácii „Profily excelentnosti“. Jedn˘m z v˘sledkov rokovania
bolo odporúãanie návrhu dohody pre doktorandské ‰túdium
s externou in‰titúciou Univerzity Komenského v Bratislave pre
ostatné slovenské univerzity.
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie sa zaoberalo návrhom zákona o vede a technike a k uvedenému prijalo stanovisko na svojom 29. riadnom zasadnutí 21. 5. 2004 v Pre‰ove. Slovenská rektorská konferencia podporila prípravu nového
zákona o vede a technike ako súãasti transformácie slovenskej
spoloãnosti. Návrh je podºa ãlenov SRK v súlade s realizáciou
Lisabonskej stratégie EÚ, ktorá je zameraná na vybudovanie
konkurencieschopnej a dynamickej európskej ekonomiky zaloÏenej na vedomostiach. âlenovia SRK odporuãili národnej legislatíve nastoliÈ také pravidlá, ktoré by umoÏnili dynamick˘ rozvoj
v oblasti vedy a techniky a posilnili trend vyuÏívania poznatkov
v prospech rozvoja ekonomiky ‰tátu.
KeìÏe zákon ã. 132/2002 Z. z. o vede a technike neviedol
k oãakávanej zmene, hoci bol pokrokom v tejto oblasti, Slovenská rektorská konferencia uvítala predloÏen˘ návrh nového zákona, ktor˘ navrhoval principiálne zmeny doteraj‰ieho prístupu
a lep‰ie zodpovedá poÏiadavkám súãasnej doby. âlenovia konferencie v plnej miere podporili zavedenie národného programu
v˘skumu a v˘voja, definovanie ‰tátneho programu, spôsob rozpoãtovania v˘davkov na vedu a techniku zo ‰tátneho rozpoãtu,
priãom zohºadÀuje nevyhnutnosÈ financovania ‰pecifického v˘skumu na vysok˘ch ‰kolách, ão je podmienkou rozvoja ich kvality. Návrh zavádza konkurenãné prostredie sústredením prostriedkov ‰tátneho rozpoãtu na v˘skum a v˘voj do Agentúry pre
podporu vedy a techniky a ‰tátnych programov. Slovenská rektorská konferencia vyjadrila vieru, Ïe zákon umoÏní vybudovaÈ,
resp. podporí vybudovanie podpornej infra‰truktúry v˘skumu
a v˘voja a posilní centrá excelentného v˘skumu a v˘voja na vy35

sok˘ch ‰kolách. Slovenská rektorská konferencia preto podporila základnú filozofiu návrhu zákona a jeho nosné zámery a ciele. Slovenská rektorská konferencia v tejto súvislosti navrhla
zváÏiÈ premenovanie Ministerstva ‰kolstva SR na Ministerstvo
pre vzdelávanie a vedu SR.
E‰te v roku 2003 zaãala spolupráca Slovenskej akademickej informaãnej agentúry (SAIA, n. o.) so Slovenskou rektorskou
konferenciou, ako jedn˘m z viacer˘ch partnerov, na projekte
s názvom ERA-Slovakia, ktor˘ je súãasÈou projektu európskej
siete mobilitn˘ch centier v rámci 6. rámcového programu
Európskej únie. SRK zastupovala v Grémiu projektu generálna sekretárka Mgr. Mária âike‰ová. SúãasÈou projektu bolo aj
realizácia mobilitného portálu pre v˘skumníkov a ich rodiny
www.eracareers.sk.
Poãas operatívneho zasadnutia plénum SRK 6. 7. 2004
v Bratislave doc. Ján Hoffstädter predloÏil návrh stanoviska na
podporu základn˘ch umeleck˘ch ‰kôl Slovenskej sekcie Rímskeho klubu. Návrh stanoviska odmietol vládny návrh zákona o rozpoãtovom urãení v˘nosu dane z príjmov územnej samospráve,
ktor˘ vytváral moÏnosÈ legislatívnej úpravy, ktorá bude diskriminovaÈ verejné základné umelecké ‰koly oproti súkromn˘m a cirkevn˘m ‰kolám. To môÏe viesÈ k postupnej likvidácii mnoh˘ch
základn˘ch umeleck˘ch ‰kôl, respektíve k strate ich verejného
charakteru. KeìÏe základné umelecké ‰koly majú dôleÏitú úlohu
v primárnej umeleckej v˘chove, ale predov‰etk˘m dosah na
perspektívu spoloãnosti a jej v˘voj prostredníctvom v˘chovy
svojbytného, nezávislého a tvorivého ãloveka, SRK vyjadrila znepokojenie s ponúkan˘m rie‰ením. SRK vyslovila názor, Ïe kvalitatívna selekcia medzi základn˘mi vysok˘mi ‰kolami by mala byÈ
zabezpeãená akreditáciou garantovanou Ministerstvom ‰kolstva SR. Minister ‰kolstva vyslovil súhlas s niektor˘mi obavami
vyjadren˘mi v stanovisku SRK a informoval o cieºoch vládneho
návrhu. Vyjadril presvedãenie o potrebe úpravy systému financovania ‰kolstva a poÏiadal SRK o podporu.
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SRK pozitívne hodnotí úsilie Ministerstva ‰kolstva SR zlep‰iÈ
spoloãenské postavenie v˘skumníkov, v˘skumn˘ch tímov aj formou ocenenia za mimoriadne v˘sledky v tejto oblasti. SRK vyuÏila moÏnosÈ nominovania v˘skumníkov a v˘skumn˘ch tímov na
„Cenu ministra ‰kolstva za vedu a techniku“ za rok 2004.
6.1.6 Znalostná ekonomika
SRK ako orgán reprezentujúci vysoké ‰koly SR bola oslovená národnou exekutívou na zapojenie sa do procesu pripomienkovania materiálov súvisiacich s návrhom in‰titucionálneho zabezpeãenia koordinácie Lisabonskej agendy v Slovenskej republike a Návrhu stanoviska SR k Správe Wima Koka k príprave
strednodobého hºadiska hodnotenia Lisabonskej stratégie, ktoré predkladal Úrad vlády SR. SRK a predov‰etk˘m prezident
SRK prof. Juraj Sinay sa zapojili do práce na návrhu Stratégie
rozvoja kokurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a následne jeho akãn˘ch plánov, ktoré uÏ prebehli v roku 2005.
6.1.7 ·trukturálne fondy
Slovenská rektorská konferencia mala zastúpenie vo viacer˘ch monitorovacích v˘boroch Sektorov˘ch operaãn˘ch programov (ìalej len „SOP“) pre ãerpanie financií z európskych fondov.
Aj na základe informácie od t˘chto zástupcov mohla SRK vyzvaÈ
svojich ãlenov na zapojenie sa do projektov zameran˘ch napr.
na celoÏivotné vzdelanie v rámci SOP ªudské zdroje, programu
NUTS II – Bratislava cieº 2 a ìal‰ích. Pozri kapitolu 6.1.9 Nominácie ãlenov Slovenskej rektorskej konferencie.
6.1.8 Anal˘zy a dotazníky
Sekretariát Slovenskej rektorskej konferencie pre potreby
rokovaní pléna a prezídia, ale aj pre Európsku asociáciu univer37

zít vypracoval niekoºko analytick˘ch materiálov z oblasti financovania, vzdelávania a vedy a techniky na vysok˘ch ‰kolách.
V nadväznosti na nárast cien energií sa od roku 2002 kaÏdoroãne pripravuje odhad nárastu nákladov na vysok˘ch ‰kolách, ktoré sú ãlenmi SRK. Aj v roku 2004 bol vypracovan˘ materiál odhadujúci zv˘‰enie cien energií, vodného a stoãného,
ktor˘ bol predloÏen˘ ãlenom SRK, rezortnému ministerstvu
a predsedovi vlády SR a bol základn˘m argumentom pre poÏiadavku zv˘‰enia dotácie na verejné vysoké ‰koly v roku 2004.
Generálna sekretárka v spolupráci s národnou koordinátorkou SR pre ECTS/DD, PhDr. Jaroslavou Sta‰kovou a národn˘m
poradcom SR pre ECTS/DD, doc. Pavlom SÛrom pripravila dotazník, ktorého cieºom bolo mapovaÈ stav aplikácie kreditového
systému a dodatku k diplomu na slovensk˘ch vysok˘ch ‰kolách.
PredbeÏné v˘sledky anal˘zy boli súãasÈou prezentácie oboch
uveden˘ch na seminári „Kreditov˘ systém a dodatok k diplomu
a predstavenie programu Erasmus Mundus“, ktor˘ organizovala SRK 9. 3. 2004 v Îiline. Závereãná správa „Prieskum o stave aplikácie kreditového systému a dodatku k diplomu v SR“ bola súãasÈou zborníka zo seminára, ktor˘ SRK vydala v roku
2004. Informácie pre uveden˘ dotazník poskytlo 19 vysok˘ch
‰kôl a 70 fakúlt. Anal˘za je zverejnená aj na webovej stránke
SRK.
Na základe uznesenia pléna Slovenskej rektorskej konferencie z mimoriadneho zasadnutia 13. 1. 2004 v Bratislave bola
generálna sekretárka poverená vypracovaním menného zoznamu obsadenia funkãn˘ch miest profesorov a docentov na vysok˘ch ‰kolách s uvedením v˘‰ky pracovného úväzku – ãlenov
SRK. Neskôr bola táto poÏiadavka roz‰írená o uvedenie názvu
‰tudijného programu a príslu‰ného stupÀa ‰túdia, v ktorom sú
menovaní hlavn˘mi garantmi ‰túdia v novoakreditovan˘ch ‰tudijn˘ch programoch. Prezídium SRK rozhodlo predloÏiÈ zoznam
ãlenom SRK s moÏnosÈou vykonania individuálnej anal˘zy kaÏdou vysokou ‰kolou. Uvedené anal˘zy podºa vysok˘ch ‰kôl boli
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zverejnené na webovej stránke SRK. Plénum SRK poverilo generálnu sekretárku aktualizáciou údajov 2 krát do roka. Av‰ak
z dôvodu veºkej pracovnej vyÈaÏenosti a nedostatoãného poãtu
personálu na sekretariáte Slovenskej rektorskej konferencie,
nebolo reálne vykonaÈ uvedenú poÏiadavku pléna SR.
Medzinárodná spolupráca je podmienkou internacionalizácie
vysokej ‰koly a preto je namieste jej podpora a posilnenie zapojenia sa vysok˘ch ‰kôl do odborn˘ch akademick˘ch medzinárodn˘ch sietí pre oblasÈ vedy a techniky, vzdelávania a umenia.
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie z iniciatívy viceprezidenta prof. Daniela Kluvanca, poverilo na svojom 28. riadnom
zasadnutí 17. 2. 2004 v Bratislave generálnu sekretárku vypracovaním informácie o ãlenstve vysok˘ch ‰kôl v zahraniãn˘ch
akademick˘ch organizáciách s uvedením v˘‰ky ãlensk˘ch poplatkov v roku 2004. Ako ukázal prieskum Slovenskej rektorskej
konferencie prekáÏkou intenzívnej‰ieho zapájania sa do zdruÏení sú ãlenské poplatky, ktoré si vysoká ‰kola musí prevaÏne hradiÈ zo svojej podnikateºskej ãinnosti. Preto prezident Slovenskej
rektorskej konferencie v liste ministrovi ‰kolstva SR, v ktorom
informoval o v˘sledkoch prieskumu, poÏiadal o vyãlenenie samostatnej poloÏky v metodike rozpisu dotácie zo ‰tátneho rozpoãtu na verejné vysoké ‰koly na ãlenstvo v medzinárodn˘ch
zdruÏeniach a jej krytie. Ministerstvo ‰kolstva Slovenskej republiky uvedenú poÏiadavku neakceptovalo.
6.1.9 Spolupráca s domácimi organizáciami
Slovenská rektorská konferencia pokraãovala v intenzívnej
spolupráci s Ministerstvom ‰kolstva Slovenskej republiky a to
predov‰etk˘m so sekciou vysok˘ch ‰kôl, s orgánmi reprezentujúcimi vysoké ‰koly, t.j. Rada vysok˘ch ‰kôl Slovenskej republiky, ·tudentská rada vysok˘ch ‰kôl Slovenskej republiky. Okrem
toho Slovenská rektorská konferencia pokraãovala v spolupráci
s Akreditaãnou komisiou, Slovenskou akadémiou vied a organi39

záciami ako SAIA, n. o. – Slovenská akademická informaãná
agentúra a SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu. Intenzívna bola spolupráca s jednotliv˘mi vysok˘mi ‰kolami.
Zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie sa pravidelne
zúãastÀovali na zasadnutiach ostatn˘ch reprezentácií vysok˘ch
‰kôl a Akreditaãnej komisie a naopak, ich predstavitelia boli pravidelne poz˘vaní na zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie.
V súvislosti so vstupom SR do EÚ 1. 5. 2004 Slovenská
rektorská konferencia uvítala aktivitu Slovenskej spoloãnosti pre
zahraniãnú politiku SFPA a jej ponuku angaÏovaÈ sa v projekte
v oblasti vzÈahov Slovenskej republiky a Európskej únie – Národn˘ konvent o Európskej únii. Z iniciatívy zástupcov Slovenskej
rektorskej konferencie bola zriadená samostatná pracovná skupina konventu, ktorá sa zaoberala problematikou vedy, vzdelávania a kultúry. Prezident SRK bol spolupredsedom tejto pracovnej skupiny a zúãastÀoval sa na rokovaniach pracovnej skupiny a samotného Národného konventu. SRK zároveÀ nominovala zástupcov Slovenskej rektorskej konferencie a ‰ir‰ej akademickej obce do ìal‰ích pracovn˘ch skupín konventu.
SRK bola prizvaná k projektu Slovenskej akademickej informaãnej agentúry (SAIA, n.o.) v rámci 6. rámcového programu
Direktoriátu pre vedu Európskej komisie s názvom ERA-Slovakia. I‰lo o projekt vytvorenia mobilitného centra pre vedeck˘ch
pracovníkov na Slovensku ako súãasti európskej siete mobilitn˘ch centier ERA-MORE. V rámci projektu boli zaloÏené dva
mobilitné centrá v Bratislave a Ko‰iciach, bol vytvoren˘ národn˘ mobilitn˘ portál (www.eracareers.sk) a mobilitná kontaktná
sieÈ. SRK v Grémiu mobilitného centra pre vedeck˘ch pracovníkov zastupovala generálna sekretárka Mgr. Mária âike‰ová.
Národná kancelária Socrates poÏiadala SRK o spoluprácu
na iniciatíve zaloÏenia Národného tímu bolonsk˘ch promóterov,
konkrétne na v˘bere promóterov a pláne aktivít pre akademic40

k˘ rok 2004/2005. Na základe uvedenej aktivity SRK odstúpila od úsilia zriadenia poradného orgánu ministra ‰kolstva SR
pre oblasÈ bolonského procesu, ktor˘ inicioval prezident prof.
Juraj Sinay. SRK poskytla priestory na svojej webovej stránke
www.srk.sk pre iniciatívu národného tímu a generálna sekretárka SRK vypracovala informácie t˘kajúce sa bolonského procesu pre potreby projektu.
Asociácia riaditeºov ‰tátnych gymnázií Slovenskej republiky
vyzvala Slovenskú rektorskú konferenciu v roku 2004 k spolupráci v oblasti stredo‰kolského vzdelania a predov‰etk˘m na
problematike nového modelu maturitnej skú‰ky. Zástupcovia
Slovenskej rektorskej konferencie doc. Eduard Kostolansk˘,
prof. Franti‰ek Mihina a doc. Juraj Wagner sa zúãastnili na 5.
pracovnom seminári asociácie 25. – 26. 3. 2004 v Turãianskych Tepliciach.
Okrem spolupráce s akademick˘mi organizáciami sa Slovenská rektorská konferencia zúãastnila na vyjednávaní kolektívnych zmlúv vy‰‰ieho stupÀa na rok 2005 Odborového zväzu
pracovníkov ‰kolstva a vedy na Slovensku. Viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Daniel Kluvanec sa
zúãastÀoval na uveden˘ch aktivitách a zároveÀ informoval
o v˘sledkoch na zasadnutiach pléna a prezídia konferencie.
Prof. Daniel Kluvanec zastupoval Slovenskú rektorskú konferenciu aj na V. zjazde Konfederácie odborov˘ch zväzov SR
(12. 11. 2004 v Bratislave) a bol nominovan˘ za SRK do pracovnej skupiny pre vytvorenie novej platovej tabuºky pracovníkov vysok˘ch ‰kôl.
Prezídium SRK uvítalo záujem Odborového zväzu pracovníkov ‰kolstva a vedy na Slovensku o bolonsk˘ proces a prezident
SRK poveril generálnu sekretárku Mgr. Máriu âike‰ovú úãasÈou
a prednesením príspevku o pozícii SRK k uvedenej téme na
medzinárodnom seminári „Slovenské vysoké ‰koly v Bolonskom
procese“, ktor˘ sa konal 15. a 16. 11. 2004 v Koãovciach.
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6.1.10 Konferencie a semináre
Slovenská rektorská konferencia v spolupráci so Îilinskou
univerzitou v Îiline organizovala 9. 3. 2004 v Îiline seminár
s názvom „Kreditov˘ systém a dodatok k diplomu a prestavenie
programu Erasmus Mundus“ pod zá‰titou prezidenta konferencie prof. Juraja Sinaya. Mali sme tú ãesÈ uvítaÈ na seminári aj
ministra ‰kolstva SR Martina Fronca. Odbornú verejnosÈ zastupovala národná koordinátorka SR pre ECTS/DD, národn˘
poradca SR pre ECTS/DD, riaditeºka národnej kancelárie Socrates a zástupcovia Îilinskej univerzity v Îiline, Univerzity Pavla
Jozefa ·afárika v Ko‰iciach a Slovenskej poºnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí predstavili príklady aplikácie kreditového
systému na svojich univerzitách. Prezentácie a anal˘za stavu
aplikácie kreditového systému v SR boli publikované v zborníku,
ktor˘ vydala SRK. Závery a odporúãania prijaté úãastníkmi seminára boli predloÏené Ministerstvu ‰kolstva Slovenskej republiky, V˘boru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie,
vedu, ‰port a mládeÏ, kultúru a médiá a ostatn˘m relevantn˘m
subjektom.
Spolupráca vysok˘ch ‰kôl, ich reprezentácií so zamestnávateºmi sa zintenzívnila na konferencii, ktorú iniciovali prezidenti
SRK, ZPZ SR a predseda SOPK. Konferenciu s názvom „Sú vysoké ‰koly skutoãn˘m bohatstvom SR?“ pripravili uvedené organizácie 20. 4. 2004 v Bratislave. Na konferencii vystúpili veºvyslanec EK v SR Eric van der Linden a minister ‰kolstva SR
Martin Fronc, ale aj generálny riaditeº sekcie vysok˘ch ‰kôl SR
doc. Peter Mederly, prezident ZPZ SR Ing. Jozef Uhrík, predseda SOPK doc. Peter Mihók, prezident SRK prof. Juraj Sinay
a ìal‰í. Konferencia sa venovala problematike zamestnateºnosti bakalárov a doktorandov, bolonskému procesu a úlohe vysok˘ch ‰kôl v súãasnej spoloãnosti, celoÏivotnému vzdelávaniu, vedeck˘m a inovaãn˘m centrám a podpore ‰tudentsk˘ch mobilít.
Závery a odporúãania prijaté úãastníkmi seminára boli predlo42

Ïené predsedovi vlády SR, ministrovi ‰kolstva SR a ostatn˘m relevantn˘m subjektom.
Pokraãovaním diskusie bol odborn˘ seminár na tému „Problematika rozvoja ºudsk˘ch zdrojov“, ktorú zorganizovalo ZdruÏenie priemyseln˘ch zväzov SR v spolupráci s ìal‰ími in‰titúciami
vrátane SRK 9. 11. 2004 v Bratislave. Seminár sa venoval starostlivosti o ãloveka ako ºudského kapitálu a zdroja pracovnej sily, budovaniu komplexného systému vzdelávania, celoÏivotnému
vzdelávaniu a atì. Na podujatí vystúpil aj prezident SRK prof.
Juraj Sinay, ktor˘ na uvedenú tému publikoval aj ãlánok „Synergick˘ efekt univerzitného potenciálu a priemyseln˘ch podnikov
na Slovensku“, ktor˘ vy‰iel v ãasopise Academia, roã. XVI, ã.
1/2005.
V‰etky informácie, prednesené prezentácie a prijaté závery
z jednotliv˘ch podujatí sú zverejnené na webovej stránke Slovenskej rektorskej konferencie www.srk.sk v ãasti konferencie.
6.1.11 Nominácie ãlenov Slovenskej rektorskej
konferencie
Slovenská rektorská konferencia nominovala svojich riadnych a ãestn˘ch ãlenov do viacer˘ch poradn˘ch a monitorovacích komisií a v˘borov.

●
●
●

●

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Juraj
Sinay bol ãlenom:
externého zboru poradcov prezidenta Slovenskej republiky
pre oblasÈ vzdelávania,
Konzultaãného v˘boru Ministerskej rady vlády SR pre európsku integráciu,
Monitorovacieho v˘boru Sektorového operaãného programu ªudské zdroje pri Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny SR,
Priemyselného fóra pri Ministerstve hospodárstva SR,
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●
●

●
●

●

pracovnej skupiny VIII. Veda, vzdelávanie, kultúra Národného konventu o Európskej únii,
programového v˘boru ãasopisu Academia.
Viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Daniel
Kluvanec bol ãlenom:
Monitorovacieho v˘boru pre regionálny operaãn˘ program
pri Ministerstve v˘stavby a regionálneho rozvoja SR,
Národného monitorovacieho v˘boru pre Rámec podpory
Spoloãenstva pri Ministerstve v˘stavby a regionálneho rozvoja SR,
Monitorovacom v˘bore pre operaãn˘ program Ïivotné
prostredie pri Ministerstve Ïivotného prostredia SR.

●

●

●
●
●

●
●

●
●

●
●
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Viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Vojtech
Kollár bol ãlenom:
Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR za zamestnávateºské organizácie – verejné vysoké ‰koly,
Spoloãného konzultaãného v˘boru EÚ-SR.
âlen Slovenskej rektorskej konferencie prof. Branislav
Lichardus zastupoval SRK v:
pracovnej skupine VI. Spoloãná zahraniãná a bezpeãnostná
politika Národného konventu o Európskej únii,
pracovnej skupine VIII. Veda, vzdelávanie, kultúra Národného konventu o Európskej únii.
âlen Slovenskej rektorskej konferencie prof. Vladimír Bále‰
zastupoval SRK v:
Jednotnom programovom dokumente NUTS II – Bratislava
cieº 2 pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
pracovnej skupiny VIII. Veda, vzdelávanie, kultúra Národného konventu o Európskej únii.

●

●

B˘val˘ ãlen Slovenskej rektorskej konferencie prof. ªudovít
Molnár zastupoval SRK v:
Riadiacom v˘bore programu SOCRATES.
âestn˘ ãlen a b˘val˘ prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Juraj Stern zastupoval SRK a tretí sektor v:
Ekonomickom a sociálnom konzultaãnom v˘bore Európskej
únie a Slovenskej republiky ECOSOC.
âestn˘ ãlen a b˘val˘ prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Milan Dado zastupoval SRK v:
Rade vlády SR pre informatiku,
Národnom konvente o európskej budúcnosti Slovenska,
Monitorovacom v˘bore pre sektorov˘ operaãn˘ program
doprava a telekomunikácie pri Ministerstve dopravy, pô‰t
a telekomunikácií SR,
pracovnej skupine pri Ministerstve ‰kolstva SR pre reformu
vedy v SR.
Generálna sekretárka Slovenskej rektorskej konferencie
Mgr. Mária âike‰ová zastupovala konferenciu v:
Grémiu mobilitného centra pre vedeck˘ch pracovníkov.
6.1.12 Cena GRAND PRIX ªudovej banky za vzdelanosÈ

ªudová banka, a. s. a Slovenská rektorská konferencia od roku 1997 kaÏdoroãne udeºujú cenu „GRAND PRIX ªudovej banky
za vzdelanosÈ“. Ocenenie sa udeºuje najlep‰ím absolventom v‰etk˘ch vysok˘ch ‰kôl na Slovensku. Zámerom tohto projektu je motivovaÈ ‰tudentov k dosahovaniu lep‰ích ‰tudijn˘ch v˘sledkov
a upriamiÈ pozornosÈ verejnosti na v˘znam vzdelania a vzdelanosti pre spoloãnosÈ. Slovenská rektorská konferencia v tomto
projekte zastre‰uje v˘ber najlep‰ích absolventov. V zmysle ‰tatútu ceny sú hlavn˘mi kritériami v˘beru vynikajúce ‰tudijné v˘45

sledky, v˘razná medzinárodná reprezentácia, príp. úspech
a v‰eobecná rozhºadenosÈ a osobnostn˘ profil absolventa.
Ôsme udelenie ceny sa konalo v bratislavskej Redute
21. 11. 2004. 22 laureátov si prevzalo ocenenie z rúk prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, ktor˘ je súãasne aj
predsedom Kolégia GRAND PRIX, a ãlena Kolégia GRAND
PRIX, predsedu predstavenstva ªudovej banky, a. s., riaditeºa
Ing. Jozefa Kollára. Nad podujatím prevzala zá‰titu manÏelka
prezidenta Slovenskej republiky Silvia Ga‰paroviãová.
6.1.13 Cena Wernera von Siemens Excellence Award
V roku 2004 sa konal 4. roãník udelenia ceny "Werner von
Siemens Excellence Award", ktorá slúÏi na podporu v˘nimoãn˘ch v˘konov v oblasti vzdelávania a vedeckého v˘skumu. Cenu
zriadili spoloãnosti Siemens, s.r.o., Siemens Business Services
s. r. o., SWH s. r. o. a Slovenská rektorská konferencia.

6.2 Zahraniãné aktivity
Slovenská rektorská konferencia kladie dôraz nielen na domácu vysoko‰kolskú politiku, ale aj na medzinárodnú spoluprácu, posilnenie postavenia v Európskej asociácii univerzít (European University Association – EUA), zlep‰enie spolupráce s národn˘mi rektorsk˘mi konferenciami, ale aj spolupráce samotn˘ch slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl so zahraniãn˘mi in‰titúciami.
V‰etky tieto aktivity sú zamerané na jeden cieº – plnohodnotné
zaãlenenie sa slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl do Európskeho vysoko‰kolského a v˘skumného priestoru.
6.2.1 Európsky vysoko‰kolsk˘ a v˘skumn˘ priestor
Spoloãn˘ Európsky vysoko‰kolsk˘ priestor je iniciatívou mi46

nistrov zodpovedn˘ch za vysoké ‰kolstvo, ktorí podpísali Bolonskú deklaráciu. Primárnym cieºom procesu je zlep‰iÈ akademickú mobilitu a zamestnateºnosÈ absolventov vysok˘ch ‰kôl v spoloãnej Európe. Pre dosiahnutie tohto cieºa boli stanovené urãité úlohy, ktoré sú zadefinované v Bolonskej deklarácii (1999),
PraÏskom (2001), Berlínskom (2003) a najnov‰ie aj Bergenskom komuniké (2005) ministrov. Tento proces podporuje Európska komisia, európske asociácie zdruÏujúce predstaviteºov
vysok˘ch ‰kôl, ‰tudentov a zamestnancov, ale aj zamestnávateºov. Z iniciatívy generálneho komisariátu pre v˘skum sa zaãal
budovaÈ aj spoloãn˘ Európsky v˘skumn˘ priestor. Ministri zodpovední za vysoké ‰kolstvo na sumite v Berlíne podporili uÏ‰ie
prepojenie oboch iniciatív na európskej, ale aj národnej úrovni.
Tento Európsky vysoko‰kolsk˘ a v˘skumn˘ priestor má profitovaÈ zo vzniknutej synergie a tak posilní základy Európy zaloÏenej
na vedomostiach.
V tejto súvislosti je dôleÏité angaÏovanie sa v aktivitách pre
oblasÈ vzdelávania a vedy a techniky, resp. umenia na národnej
a európskej úrovni. Preto prezident SRK prof. Juraj Sinay inicioval zaãiatkom roka 2004 diskusiu na slovensk˘ch vysok˘ch
‰kolách o Oznámení EK „Európa a základn˘ v˘skum“ („Europe
and basic research“) zo 14. 1. 2004 s ãíslom KOM(2004) 9
v koneãnom znení. Sumár návrhov a pripomienok slovenskej
akademickej obce bol predloÏen˘ ministrovi ‰kolstva Slovenskej
republiky a ìal‰ím relevantn˘m subjektom vrátane generálneho
direktoriátu pre vedu Európskej komisie a Európskej asociácii
univerzít. âlenovia SRK mali tieÏ moÏnosÈ vyjadriÈ sa k ìal‰ím
dokumentom ako Oznámenie EK „K európskej stratégii nanotechnológií“ („Towards a European strategy for nanotechnology“) z 12. 5. 2004 s ãíslom KOM(2004) 338 v koneãnom
znení, Oznámenie EK „Veda a technika, kºúã k budúcnosti Európy – sprievodca budúcej politiky Európskej únie pre podporu v˘skumu“ („Science nad technology, the key to Europe’s future –
Guidelines for future European Union policy to support re47

search“) s ãíslom KOM(2004) 353 zo 16. 6. 2004 v koneãnom znení alebo k Návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu
a Rady ustanovujúcemu integrovan˘ program ãinnosti v oblasti
celoÏivotného ‰túdia zo 14. 7. 2004 s ãíslom KOM(2004) 474
v koneãnom znení a pod. Stanoviská Slovenskej rektorskej konferencie boli predloÏené ministrovi ‰kolstva SR a ìal‰ím relevantn˘m subjektom.
6.2.2 Spolupráca v rámci Európskej asociácie univerzít
Slovenská rektorská konferencia je kolektívnym plnoprávnym
ãlenom Európskej asociácie univerzít, ktorá zdruÏuje nielen národné rektorské konferencie, ale aj jednotlivé univerzity. V roku
2004 bolo jej ãlenmi aj 7 slovensk˘ch univerzít.
EUA je oficiálnym partnerom bolonského procesu a ãlenom
pracovnej skupiny zriadenej ministrami zodpovedn˘mi za vysoké
‰kolstvo, tzv. „Bologna Follow-up Group“. âlenmi pracovnej skupiny sú aj zástupcovia ministerstiev signatárskych krajín Bolonskej
deklarácie. V rámci procesu sledujúceho aplikáciu úloh bola EUA
poverená vypracovaním analytickej správy o aktuálnom stave
v krajinách, ktoré pristúpili k Bolonskej deklarácii. Tento analytick˘ dokument sa naz˘va TRENDS a v roku 2004 EUA zaãala prípravu na TRENDS IV. Za Slovenskú republiku na uvedenej anal˘ze spolupracovala SRK – dotazník o národnom vysoko‰kolskom
sektore a Univerzita Komenského v Bratislave - náv‰teva odborníka EUA spojená s monitorovaním stavu aplikácie bolonsk˘ch
cieºov. V˘sledky anal˘zy EUA boli prezentované v roku 2005.
SRK vo v˘bore EUA zastupuje prezident, resp. ním poverená osoba. V‰etky politické dokumenty a aktivity EUA sú prerokované a schválené v˘borom. Rokovania v˘boru, zasadnutia generálnych sekretárov národn˘ch rektorsk˘ch konferencií, v‰eobecné zhromaÏdenie EUA a konferencie organizované EUA boli
jadrom medzinárodnej spolupráce SRK. V priebehu roku 2004
sa zástupcovia SRK zúãastnili na ‰tyroch podujatiach EUA.
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22. – 23. 1. 2004 sa v Budape‰ti (Maìarsko) konalo 9.
zasadnutie v˘boru EUA a rokovanie generálnych sekretárov
národn˘ch rektorsk˘ch konferencií. Za SRK sa na rokovaní
zúãastnili prof. Mikulá‰ ·upín, viceprezident a Mgr. Mária
âike‰ová, generálna sekretárka. Hlavnou témou rokovania v˘boru bol Akãn˘ plán asociácie na roky 2004/2005. Konkrétne sa rokovalo o politike asociácie, sluÏbách pre jej ãlenov a o pripravovan˘ch alebo prebiehajúcich projektoch, ãi
o pripravovan˘ch konferenãn˘ch podujatiach. V popredí aktivít EUA bol Program in‰titucionálneho hodnotenia a zriadenie
komisie EUA pre kvalitu. Generálni sekretári rokovali o príprave prác na správe TRENDS IV. a ‰túdie o financovaní v˘skumu na európskych univerzitách.
Najväã‰ie podujatie EUA sa konalo na prelome marca
a apríla 2004 v Marseille (Francúzsko). Na 10. zasadnutí v˘boru EUA a v‰eobecnom zhromaÏdení asociácie zastupoval
prezidenta SRK prof. Daniel Kluvanec, nov˘ viceprezident SRK.
Prezident SRK sa zúãastnil na podujatí organizovanom EUA
a Poºskou rektorskou konferenciou pri príleÏitosti roz‰írenia Európskej únie – kongrese „Vysoké ‰kolstvo pre zjednotenú Európu“ („Higher education for united Europe“) 28. – 30. 4. 2004
v ªubline. Podujatie sa nieslo v znamení roz‰írenia Európskej
únie a poskytlo priestor predstaviteºom národn˘ch rektorsk˘ch
konferencií z pristupujúcich krajín prezentovaÈ národn˘ pohºad
na problematiku vysoko‰kolského sektora. Prezident SRK vystúpil s prejavom o národnej skúsenosti s budovaním Európskeho vysoko‰kolského priestoru. Uveden˘ prejav, ale aj prijatá
deklarácia v pôvodnej verzii a slovenskom preklade sú zverejnené na webovej stránke konferencie.
Generálna sekretárka Mgr. Mária âike‰ová sa zúãastnila na
11. zasadnutí v˘boru EUA – z poverenia prezidenta SRK, na zasadnutí generálnych sekretárov a na konferencii „V˘chova v˘skumníkov ako kºúã k Európe vedomostí“ („Research training as a key to
a Europe of knowledge“), ktoré sa konali 27. aÏ 31. 10. 2004
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v Maastrichte (Holandsko). Generálni sekretári rokovali o najnov‰ích záleÏitostiach, ktoré sa t˘kali európskej politiky ako projekt
EK o národn˘ch tímoch bolonsk˘ch promotéroch, úsilí o zriadenie
Európskeho rámca pre kvalifikácie („European qualifications
framework“), Európskej v˘skumnej rade („European Research
Council“) a o iniciatíve EK smerom k regulácii sluÏieb a vnútorného trhu („Directives on regulation of services and internal market“).
V˘bor EUA rokoval predov‰etk˘m o pracovnej skupine pre
kvalitu a predloÏen˘ch materiáloch t˘kajúcich sa princípov, politiky a metodiky zabezpeãenia kvality. ëalej sa venoval príprave
3. konvencie EUA v Glasgowe (2005), návrhu EUA o úlohe
ECTS pri vypracovaní Európskeho rámca pre kvalifikácie, ktor˘
mali moÏnosÈ pripomienkovaÈ aj ãlenovia SRK, odpovedi EUA na
komuniké EK „Veda a technika, kºúã pre európsku budúcnosÈ –
smernice pre budúcu politiku EÚ na podporu v˘skumu“. Najviac
sa v‰ak diskutovalo o pripravovan˘ch voºbách prezidenta a rady
EUA. EUA rokovala aj o prihlásení sa k vyhláseniu ACE, AUCC,
CHEA a IAU „Zdieºanie kvality v cezhraniãnom vysokom ‰kolstve“
(„Sharing Quality Higher Education Across Borders“), ktorú mali moÏnosÈ pripomienkovaÈ aj ãlenovia SRK.
Konferencia v Maastrichte o v˘chove v˘skumníkov bola aktuálna v súvislosti s prepojením Európskeho vysoko‰kolského
a v˘skumného priestoru, plnením lisabonsk˘ch a barcelonsk˘ch
cieºov – konkurencieschopná Európa a neustále sa objavujúcimi
nov˘mi poÏiadavkami globálneho pracovného trhu zaloÏeného
na vedomostiach. Pre univerzity to znamená, Ïe musia plniÈ nielen svoju základnú úlohu vo v˘skume a v˘uãbe, ale aj v rozvoji,
inováciách, pri tvorbe poznatkov a ich transfere na národnej,
európskej a medzinárodnej úrovni. V tejto súvislosti sa v˘chova
v˘skumníkov na univerzitách stáva ãoraz dôleÏitej‰ou, ale aj nároãnej‰ou. Univerzity musia vo zv˘‰enej miere ãeliÈ v˘zvam vychovávaÈ v˘skumníkov s rôznymi moÏnosÈami uplatnenia sa,
napr. v akademickom Ïivote alebo vo verejn˘ch, ãi súkromn˘ch
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v˘skumn˘ch centrách, priemysle, mal˘ch a stredn˘ch podnikoch a pod. Pracovn˘ trh dnes od absolventov Ïiada nielen odbornú znalosÈ v rôznych kontextoch a na rôznych úrovniach, ale
aj generické zruãnosti. Preto univerzity musia vyvíjaÈ in‰titucionálne stratégie a politiku pre v˘skum a reflektovaÈ na úlohu vychovávaÈ v˘skumníkov v programoch, ktoré budú ponúkaÈ na
rôznych úrovniach, ako napr. v 2. a 3. stupni ‰túdia a postdoktorandskom ‰túdiu alebo v‰eobecne v rámci celoÏivotného
vzdelávania. Univerzity musia tieÏ vyvíjaÈ aktivity, ktoré k vede
pritiahnú viac mlad˘ch ºudí a absolventov ku kariére v˘skumníka.
Informácie získané na konferencii, závery a odporúãania generálna sekretárka vyuÏila pre ãlánky „V˘chova v˘skumníkov je
kºúãová pre Európu zaloÏenú na poznatkoch“ zverejnenom
v Academii, roã. XVI, ã. 1/2005 a „Pre ná‰ kontinent treba
viac v˘skumníkov“ publikovanom v TnU trendy, roã. IV, ã. 1, marec 2005.
6.2.3 Stretnutie prezidentov národn˘ch rektorsk˘ch
konferencií
Od roku 2001 sa prezidenti národn˘ch rektorsk˘ch konferencií Rakúska, âeska, Maìarska, Slovinska, Chorvátska
a Slovenska stretávajú na kaÏdoroãn˘ch rokovaniach. V roku
2004 sa konalo spoloãné rokovanie vo Vespréme (Maìarsko,
19. – 20. 3. 2004). Na rokovaní sa zúãastnil aj prezident SRK
prof. Juraj Sinay a generálna sekretárka Mgr. Mária âike‰ová.
Na stretnutí sa hovorilo o zaãlenení sa pristupujúcich krajín do
Európskej únie a dôvodoch pre vysoko‰kolskú reformu, jednotlivé krajiny prezentovali svoje prípadové ‰túdie a Rakúsko informovalo o reforme vysoko‰kolskej legislatívy, ktorá pri‰la do
platnosti 1. 1. 2004. Okrem toho hosÈujúca rektorská konferencia prezentovala stav vedy a techniky vo svojom vysoko‰kolskom sektore.
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6.2.4 ëal‰ie zahraniãné konferencie a semináre
Internacionalizácia je pojem, ktor˘ je aktuálny v európskom,
ale aj svetovom priestore. SúÈaÏ o ‰tudenta a o finanãné zdroje sa stáva globálnou a práve internacionalizácia je pre vysokú
‰kolu pridanou hodnotou v oãiach ‰tudentov a spoloãnosti. Hoci európske univerzity tvrdia, Ïe vysoké ‰kolstvo je verejn˘m
dobrom a neobchodovateºn˘m artefaktom, americké, austrálske, ãi novozélandské univerzity sa na liberalizovanom svetovom
trhu stále intenzívnej‰ie presadzujú. Fakt, Ïe aj európske univerzity si zaãali uvedomovaÈ dôleÏitosÈ znaãky, marketingu
a moÏností získan˘ch financií, ktoré im prinesie záujem ‰tudentov z tretích krajín, otvára súÈaÏ aj medzi európskymi univerzitami. Záujem spoloãnosti o rôzne rebríãky poradia vysok˘ch
‰kôl, fakúlt a katedier sa presadzuje uÏ aj na Slovensku.
Získanie informácií o trendoch v oblasti internacionalizácie bolo dôvodom úãasti generálnej sekretárky SRK na medzinárodnej
konferencii Asociácie pre akademickú spoluprácu (Academic
cooperation association – ACA) s názvom „Medzinárodn˘ kampus“
(„International Campus“), ktorá sa konala 21. – 22. 6. 2004
v Budape‰ti. Na Slovensku ch˘ba koncepcia internacionalizácie
vysokého ‰kolstva, v nadväznosti na „off-campus“ internacionalizáciu treba podporovaÈ akademickú mobilitu. Zahraniãnú skúsenosÈ musí získaÈ ão najväã‰í poãet ‰tudentov a uãiteºov.
„On-campus“ internacionalizácia si vyÏaduje zmeny vo v˘uãbe
a kurikulách – vypracované v spolupráci s „odberateºmi“ ‰tudentov, viac ‰tudijn˘ch programov v cudzích jazykoch, spoloãné
programy a spoloãné diplomy, zapojenie sa do sietí a pod. Zahraniãné oddelenia vysok˘ch ‰kôl sa ãasto orientujú len na vysielanie ‰tudentov do zahraniãia, ale málo alebo vôbec sa nevenujú prichádzajúcim ‰tudentom. Tento trend je neÏiadúci. Vysoké ‰koly musia venovaÈ pozornosÈ vlastnému zviditeºneniu sa,
marketingu – vyuÏívaÈ propagáciu, reklamu a pod. Získané
informácie generálna sekretárka vyuÏila aj pri písaní ãlánku
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„Internacionalizácia vysokého ‰kolstva“, ktor˘ bol zverejnen˘
v ãasopise Academia, roã. XV., ã. 3/2004.
6.2.5 Medzinárodná spolupráca po vstupe do EÚ
Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ 1. 5. 2004 sa otvorila
moÏnosÈ zapojenia sa do programov pre spoluprácu ãlensk˘ch
krajín EÚ s tretími krajinami. Konkrétne do spoloãnej aktivity EÚ
a ASEAN – Univerzitná programová sieÈ ASEAN-EÚ (AUNP). Jej
cieºom je zlep‰iÈ spoluprácu medzi vysok˘mi ‰kolami v ãlensk˘ch
‰tátoch EÚ a ASEAN. Na prvej konferencii o vysokom ‰kolstve
a trvalom rozvoji, ktorá sa konala 4. – 6. 10. 2004 v Kuala
Lumpur (Malajzia) sa zúãastnil viceprezident SRK prof. Daniel
Kluvanec. Náklady na sluÏobnú cestu poskytla AUNP.
Viceprezident SRK prof. Daniel Kluvanec informoval ãlenov
konferencie o moÏnosti zapojenia sa do siete CIRCEOS – medziuniverzitné centrum pre v˘skum a spoluprácu krajín v˘chodnej
a juhov˘chodnej Európy (Interuniversity Centre for Research
and Cooperation of Eastern and South-eastern Europe,
www.circeos.uniba.it).
Po roz‰írení Európskej únie o nov˘ch ãlenov sa zahraniãní
partneri zaãali viac zaujímaÈ o vysoko‰kolsk˘ sektor t˘chto krajín. Generálna sekretárka bola poÏiadaná talianskymi partnermi
spracovaním ãlánku o slovenskom vysoko‰kolskom sektore,
ktor˘ vy‰iel v ãasopise Universitas, roã. XXV, ã. 93, september
2004 pod názvom „Come cambia l’istruzione in Slovacchia“.
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7. Správa o hospodárení Slovenskej rektorskej
konferencie
âinnosÈ Slovenskej rektorskej konferencie ako obãianskeho
zdruÏenia v zmysle zákona ã. 83/1990 Zb. je financovaná
z príspevkov ãlenov a v nadväznosti na zákon o vysok˘ch ‰kolách aj formou dotácie z rozpoãtu Ministerstva ‰kolstva SR.
V‰etky financie z dotácie boli pouÏité ako beÏné v˘davky na chod
Slovenskej rektorskej konferencie. V˘‰ka ãlenského poplatku
bola na rok 2004 stanovená na 29. riadnom zasadnutí pléna
SRK 21. 5. 2004 v Pre‰ove na 5 000,- Sk za ãlena.

7.1 Súvaha aktív a pasív
7.1.1 Aktíva
ZS – pokladÀa (k 1. 1. 2004)
ZS – bankov˘ úãet (k 1. 1. 2004)
KS - pokladÀa (k 31. 12. 2004)
KS - bankové úãty (k 31.12. 2004)
Aktíva spolu

4 210,00
455 409,84
2092,70
315 674,12
777 323,66

7.1.2 Pasíva
Dodávatelia
Ostatné priame dane
DaÀ z úrokov
Hospodársky v˘sledok (k 31. 12. 2004)
Zamestnanci
Pasíva spolu
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548 173,40
45 664,00
413,00
- 60 220,51
436 428,00
970 457,89

7.1.3 Príjmy a v˘davky
1. Príspevky zo ‰tátneho rozpoãtu
2. Úãelov˘ príspevok z M· SR
3. Príjmy z fin. operácií
Úroky
4. Prijaté ãlenské
5. Dary
6. Ostatné
Spolu

A. Mzdové náklady a ostatné sluÏby
1. Mzdy a sociálne zabezpeãenie
Mzdové náklady priame
Dohody
Zákonné sociálne poistenie
Stravné
2. SluÏby
Nakupované sluÏby od PO
B. V˘davky na hlavnú ãinnosÈ
1. Prevádzkové náklady
Kancelársky materiál
Grafické návrhy a tlaã
Telefón
Po‰tovné
Nájomné
Energie
Pohonné hmoty
ÚdrÏba automobilu
2. Konferencie
3. âlenské v EUA
4. Reprezentaãné náklady a dary

1 200 000,00
17 343,00
2 190,73
120 000,00
50 000,00
5 653,80
1 395 187,53

416
20
210
8

328,00
100,00
586,00
599,50

19 930,40

36
163
19
4
6
14
15
63
220
86
20

859,00
910,50
780,90
244,00
800,00
918,60
632,90
911,20
101,00
079,60
212,30
55

5. Cestovné v˘davky
Domáce cestovné
Zahraniãné cestovné
6. Finanãné operácie
Poplatky banke
DaÀ z kapitálového v˘nosu
Spolu

8 786,00
110 102,14
8 113,00
413,00
1 455 408,04

Hospodársky v˘sledok za rok 2004 = - 60 220,51 Sk
Zostatok na úãte k 31. 12. 2004 = 315 674,12 Sk

7.2 Informácia prezídia o hospodárení
Slovenskej rektorskej konferencie
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie podºa ãl. 7. ods.
2 písm. e schvaºuje plán ãinnosti a v˘roãnú správu zdruÏenie
a podºa písm. f cit. schvaºuje rozpoãet zdruÏenia a roãnú správu o hospodárení zdruÏenia. Na základe ãl. 10 ods. 5 písm.
c prezídium Slovenskej rektorskej konferencie predkladá návrh
v˘roãnej správy Slovenskej rektorskej konferencie ãlenom pléna. V˘roãná správa obsahuje správu o ãinnosti a správu o hospodárení Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2004. Uveden˘ materiál vypracoval sekretariát Slovenskej rektorskej konferencie na základe poverenia prezídia.
Slovenská rektorská konferencia sa v súvislosti s financovaním svojej ãinnosti riadi postupmi úãtovania v systéme podvojného úãtovníctva upraven˘m opatrením Ministerstva financií SR z 15. 11. 2000 ã. 21 702/2000-92, ktor˘m sa mení a dopæÀa opatrenie Ministerstva financií SR ã. V/20
531/1992 z 13. 10. 1992, ktor˘m sa ustanovuje úãtovná
osnova a postupy úãtovania pre politické strany, hnutia, obãianske zdruÏenia a iné nezárobkové organizácie v znení neskor‰ích predpisov.
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K 1. 1. 2004 bol na bankovom úãte Slovenskej rektorskej
konferencie zostatok 455 409,84 Sk. Príjmy konferencie v roku 2004 tvorili:
a) dotácia zo ‰tátneho rozpoãtu vo v˘‰ke 1 200 000,00 Sk
b) úãelová dotácia z M· SR 17 343,00 Sk
c) úroky z vkladov vo v˘‰ke 2 190,73 Sk
d) ãlenské poplatky vo v˘‰ke 120 000,00 Sk
e) dary vo v˘‰ke 50 000,00 Sk
f) ostatné vo v˘‰ke 5 653,80 Sk
Príjmy Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2004 spolu
predstavovali sumu 1 395 187,53 Sk.
V˘davky Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2004 tvorili:
1. bezhotovostné platby:
●
ãlensk˘ poplatok v Európskej asociácii univerzít vo v˘‰ke
86 079,76 Sk,
●
financovanie konferencií a zasadnutí vo v˘‰ke 220 101,00 Sk,
●
financovanie zahraniãn˘ch pracovn˘ch ciest vo v˘‰ke
110 102,14 Sk,
●
odmena pracovníkom, s ktor˘mi mala Slovenská rektorská
konferencia uzavretú dohodu o vykonaní práce v 2004 vo
v˘‰ke 20 100,00 Sk,
●
mzdy pracovníkov konferencie vo v˘‰ke 416 328,00 Sk,
●
odvody z miezd pracovníkov vo v˘‰ke 210 586,00 Sk,
●
grafické návrhy a tlaã vo v˘‰ke 163 910,50 Sk,
●
daÀ z kapitálového v˘nosu vo v˘‰ke 413,00 Sk,
●
poplatky banke za vedenie úãtu a zasielanie mesaãn˘ch v˘pisov vo v˘‰ke 8 113,00 Sk,
●
poplatky za telefónnu ústredÀu, energie, odvoz odpadu, vodné a stoãné vo v˘‰ke 34 698,60 Sk,
●
prenájom kancelárskych priestorov vo v˘‰ke 6 800,00 Sk.
Jednotlivé platby sú podloÏené v˘pismi z banky, ÏiadosÈami
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o refundáciu a príkazmi na úhradu, ktoré sú uloÏené na sekretariáte Slovenskej rektorskej konferencie.

Príloha ã. 1

2. v˘ber hotovosti:
●
pre potreby kancelárie Slovenskej rektorskej konferencie
(nákup kancelárskych potrieb, tlaãív, nápojov, hygienick˘ch
potrieb, financovanie podielu na stravnom pre zamestnancov, financovanie pracovn˘ch ciest na Slovensku a ãiastoãne do zahraniãia, financovanie ‰kolení, nákup reprezentaãn˘ch darov a nákladov) vo v˘‰ke 73 264, 58 Sk.

13. 1. 2004

Vzhºadom na skutoãnosÈ, Ïe nebol naplnen˘ oãakávan˘ príjem SRK pre rok 2004, bolo potrebné priebeÏne meniÈ sumy
jednotliv˘ch rozpoãtov˘ch poloÏiek podºa v˘‰ky dosiahnut˘ch príjmov. Slovenská rektorská konferencia sa z dôvodu nízkych príjmov ocitla v doãasnej platobnej neschopnosti a musela poÏiadaÈ Technickú univerzitu v Ko‰iciach o krátkodobú pôÏiãku vo
v˘‰ke 100 000,- Sk na preklenutie obdobia finanãnej tiesne.
V‰etky platby realizované v hotovosti s príslu‰n˘mi pokladniãn˘mi dokladmi sú evidované za obdobie od 1. 1. 2004 do
31.12. 2004 v pokladniãnej knihe, ktorá je uloÏená na sekretariáte Slovenskej rektorskej konferencie. Zakúpen˘ tovar je uloÏen˘ v kancelárii sekretariátu Slovenskej rektorskej konferencie,
zvy‰ok hotovosti je uloÏen˘ v pokladni sekretariátu zdruÏenia.
Hospodársky v˘sledok Slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2004 za rok 2004 predstavoval stratu 60 220,51
Sk. Dotácia z Ministerstva ‰kolstva SR vo v˘‰ke 1 217 343,00
Sk bola plne vyuÏitá v kapitole beÏné v˘davky na chod Slovenskej
rektorskej konferencie. Celkov˘ zostatok na bankovom úãte Slovenskej rektorskej konferencie k 31. 12. 2004 predstavoval
sumu 315 674,12 Sk, t.j. zostatok z ãlensk˘ch príspevkov
a úrokov za predchádzajúce obdobie.
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Zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie

13. 1. 2004
29. 1. 2004
29. 1. 2004
17. 2. 2004
10. 3. 2004
30. 3. 2004
1. 4. 2004
1. 4. 2004
27. 4. 2004
27. 4. 2004

11. 5. 2004
11. 5. 2004
21. 5. 2004
14. 6. 2004
6. 7. 2004
6. 7. 2004
24. 8. 2004

Zasadnutie zástupcov SRK, ZPZ SR a SOPK
v Bratislave
Mimoriadne zasadnutie pléna SRK
v Bratislave
Riadne zasadnutie prezídia SRK v Bratislave
Rokovanie pléna SRK s predsedom vlády SR
a ministrom ‰kolstva SR v Bratislave
28. riadne zasadnutie pléna SRK v Bratislave
Zasadnutie zástupcov SRK, ZPZ SR a SOPK
v Bratislave
Mimoriadne zasadnutie pléna SRK
v Bratislave
Zasadnutie prípravnej komisie konferencie
„Sú vysoké ‰koly skutoãn˘m bohatstvom SR?“
Mimoriadne zasadnutie prezídia SRK
v Bratislave
Mimoriadne zasadnutie pléna SRK
v Bratislave
Rokovanie prezidenta SRK s predsedom vlády
SR a podpredsedom vlády a ministrom
‰kolstva SR v Bratislave
Zasadnutie predstaviteºov SAV a SRK
v Bratislave
Zasadnutie zástupcov IT asociácie Slovenska
a SRK v Bratislave
29. riadne zasadnutie pléna SRK v Pre‰ove
Mimoriadne zasadnutie prezídia SRK
v Bratislave
Operatívna porada pléna SRK v Bratislave
Rokovanie SRK s ãlenmi vlády SR v Bratislave
Riadne zasadnutie prezídia SRK v Bratislave
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28. 9. 2004 Prijatie ãlenov SRK u prezidenta SR
v Bratislave
30. 9. 2004 Mimoriadne zasadnutie pléna SRK
v Bratislave
5. 10. 2004 2. spoloãné zasadnutie predstaviteºov orgánov
reprezentujúcich vysoké ‰koly SR v Bratislave
20. 10. 2004 1. zasadnutie pracovnej komisie projektu
in‰titucionálneho hodnotenia vysok˘ch ‰kôl SR
v Bratislave
9. 11. 2004 Mimoriadne zasadnutie prezídia SRK
v Bratislave
19. 11. 2004 30. riadne zasadnutie pléna SRK v Trenãíne

Príloha ã. 2

Konferencie a semináre Slovenskej rektorskej
konferencie
9. 3. 2004

20. 4. 2004

21. 9. 2004

Seminár „Kreditov˘ systém, dodatok k diplomu
a prezentácia programu Erasmus Mundus“
v Îiline**
Konferencia „Sú vysoké ‰koly skutoãn˘m
bohatstvom Slovenskej republiky?“
v Bratislave **
Spoloãné stretnutie ãlenov správnych rád,
kvestorov a rektorov vysok˘ch ‰kôl SR
v Bratislave*

Pozn. * - organizátor, ** - hlavn˘ organizátor
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Príloha ã. 3

Príloha ã. 4

Zoznam zahraniãn˘ch pracovn˘ch ciest zástupcov
Slovenskej rektorskej konferencie

Publikácie

22. - 23. 1. 2004

9. zasadnutie v˘boru Európskej
asociácie univerzít a rokovanie
generálnych sekretárov národn˘ch
rektorsk˘ch konferencií v Budape‰ti
(Maìarsko)
18. - 19. 3. 2004 Rokovanie prezidentov národn˘ch
rektorsk˘ch konferencií âeska,
Chorvátska, Maìarska, Rakúska,
Slovenska a Slovinska vo Vespréme
(Maìarsko)
1. – 2. 4. 2004
10. zasadnutie v˘boru Európskej
asociácie univerzít a 3. v‰eobecné
zhromaÏdenie EUA v Marseille
(Francúzsko)
21. - 22. 6. 2004 Konferencia ACA „International Campus“
v Budape‰ti (Maìarsko)
4. – 6. 10. 2004
1. rektorská konferencia ASEAN-EU
„Vysoké ‰kolstvo a trval˘ rozvoj“
v Kuala Lumpure (Malajzia)
27. – 31. 10. 2004 11. zasadnutie v˘boru Európskej
asociácie univerzít, rokovanie
generálnych sekretárov národn˘ch
rektorsk˘ch konferencií a konferencia
Európskej asociácie univerzít „V˘chova
v˘skumníkov ako kºúã k Európe
vedomostí“ v Maastrichte (Holandsko)
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âike‰ová, Mária (zostavovateº): Zborník z predná‰ok zo seminára Kreditov˘ systém a dodatok k diplomu a predstavenie
programu Erasmus Mundus. Bratislava 2004.
V˘roãná správa Slovenskej rektorskej konferencie 2003.
Bratislava 2004.
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8. Stanovisko dozornej rady Slovenskej
rektorskej konferencie k v˘roãnej správe
Dozorná rada preskúmala v˘roãnú správu o ãinnosti a v˘sledkoch hospodárenia a roãnú úãtovnú závierku Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2004. Dozorná rada kon‰tatuje, Ïe
roãná úãtovná závierka je v súlade s platn˘mi predpismi Slovenskej republiky a poskytuje vern˘ obraz o majetku, záväzkoch,
vlastnom imaní, finanãnej situácii a v˘sledkoch hospodárenia
Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2004.
Po zhodnotení v˘sledkov Slovenskej rektorskej konferencie
za rok 2004, tak ako ich zobrazuje úãtovná uzávierka, dozorná
rada Slovenskej rektorskej konferencie odporuãila plénu Slovenskej rektorskej konferencie schváliÈ:
●
správu o ãinnosti Slovenskej rektorskej konferencie za rok
2004,
●
správu o hospodárení Slovenskej rektorskej konferencie za
rok 2004,
●
roãnú úãtovnú závierku Slovenskej rektorskej konferencie za
rok 2004.
Ko‰ice, 28. júna 2005
prof. JUDr. Vladimír Babãák, CSc., v. r.
prof. Ing. Ján BujÀák, CSc., v. r.
doc. Ján Hoffstädter, akad. soch., v. r.

Stanovy Slovenskej rektorskej konferencie
Základné ustanovenia
ãl. 1
(1) Slovenská rektorská konferencia (skratka „SRK“) je obãianskym zdruÏením (ìalej len „zdruÏenie“) podºa zákona ã.
83/1990 Zb. o zdruÏovaní obãanov v znení neskor‰ích právnych predpisov, zák. ã. 300/1990 Zb., zák. ã. 513/1991 Zb.
a zák. ã. 62/1993 Z. z.
(2) ZdruÏenie je podºa zákona ã. 131/2002 Z. z. o vysok˘ch
‰kolách a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov (ìalej len „zákon“) orgánom reprezentácie vysok˘ch ‰kôl.
(3) Názov zdruÏenia v anglickom jazyku znie Slovak Rectors’
Conference (skratka „SRC“).
(4) Sídlom zdruÏenia je Bratislava, Laurinská ul. ã. 14.
ãl. 2
(1) ZdruÏenie je právnickou osobou spôsobilou maÈ práva a povinnosti vypl˘vajúce z právneho poriadku Slovenskej republiky,
priãom do jej postavenia a ãinnosti môÏu ‰tátne orgány zasahovaÈ len v medziach zákona.
(2) Práva a povinnosti ãlena zdruÏenia upravujú stanovy zdruÏenia.
Cieº a ãinnosÈ
ãl. 3
(1) Cieºom zdruÏenia je koordinácia a podpora ãinnosti rektorov
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slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl v záujme utvárania vysoko‰kolskej politiky.
(2) Pri napæÀaní cieºa zdruÏenie najmä:
a) koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov slovensk˘ch vysok˘ch ‰kôl v Slovenskej republike,
b) prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadn˘m otázkam súvisiacimi s vysoko‰kolskou politikou, k návrhom v‰eobecne záväzn˘ch právnych noriem, ktoré sa bezprostredne dot˘kajú
Ïivota vysok˘ch ‰kôl alebo prerokúva a zaujíma stanovisko
k platn˘m právnym normám uvedeného zamerania,
c) vytvára predpoklady pre spoluprácu vysok˘ch ‰kôl Slovenskej republiky a vzájomn˘ tok informácií medzi nimi,
d) nadväzuje a udrÏuje kontakty so zahraniãím, s rektorsk˘mi
konferenciami in˘ch krajín, in˘mi zdruÏeniami rektorov vysok˘ch ‰kôl, ako aj s Asociáciou európskych univerzít.
(3) ZdruÏenie schvaºuje návrhy alebo sa vyjadruje k návrhom,
ktoré jej predkladá podºa zákona minister ‰kolstva Slovenskej
republiky (ìalej len „minister“):
a) vyjadruje sa k návrhu ministra na vymenúvanie a odvolávanie predsedu, podpredsedu a ìal‰ích ãlenov Akreditaãnej
komisie,
b) vyjadruje sa k návrhu ministra na odvolanie ãlena Akreditaãnej komisie,
c) vyjadruje sa k poskytnutiu dotácie zo ‰tátneho rozpoãtu súkromnej vysokej ‰kole na uskutoãÀovanie akreditovan˘ch ‰tudijn˘ch programov, na v˘skumnú, v˘vojovú alebo umeleckú
ãinnosÈ a na rozvoj vysokej ‰koly,
d) vyjadruje sa k urãeniu dotácie zo ‰tátneho rozpoãtu z kapitoly Ministerstva ‰kolstva SR vysok˘m ‰kolám,
e) schvaºuje obmedzenie alebo odÀatie pôsobnosti orgánov
akademickej samosprávy verejnej vysokej ‰koly alebo jej fakulty v prípadoch uveden˘ch v zákone,
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f)

schvaºuje odÀatie udeleného ‰tátneho súhlasu súkromnej
vysokej ‰kole, ak poru‰uje povinnosti ustanovené zákonom
alebo urãené jej vnútorn˘m predpisom,
g) prerokúva ìal‰ie návrhy a opatrenia z podnetu ministra alebo na poÏiadanie zdruÏenia ak sa v˘znamne dot˘kajú vysok˘ch ‰kôl,
h) vyjadruje sa k návrhu Ministerstva ‰kolstva SR (ìalej len „ministerstvo“) vláde o zaradenie neuniverzitnej verejnej vysokej
‰koly medzi univerzitné verejné vysoké ‰koly, ak uvedená neuniverzitná verejná vysoká ‰kola spæÀa podºa vyjadrenia Akreditaãnej komisie podmienky na takéto zaradenie,
i) vyjadruje sa k návrhu zákona, ktor˘ má ministerstvo v úmysle predloÏiÈ vláde na zaradenie univerzitnej verejnej vysokej
‰koly medzi neuniverzitné verejné vysoké ‰koly, ak univerzitná verejná vysoká ‰kola nespæÀa podºa Akreditaãnej komisie
podmienky podºa § 2 ods. 4 zákona a ani nedostatky podºa
§ 85 ods. 2 zákona neodstránila,
)j vyjadruje sa k návrhu ministerstva o zaradenie univerzitnej
vysokej ‰koly medzi v˘skumné univerzity, ak uvedená vysoká
‰kola spæÀa podºa vyjadrenia Akreditaãnej komisie, na základe komplexnej akreditácie ãinnosti, podmienky na takéto zaradenie,
k) vyjadruje sa k návrhu ministerstva o vyradenie univerzitnej
verejnej vysokej ‰koly spomedzi v˘skumn˘ch univerzít, ak
uvedená vysoká ‰kola podºa vyjadrenia Akreditaãnej komisie,
na základe komplexnej akreditácie ãinnosti nedosahuje vynikajúce v˘sledky v oblasti vedy a techniky, ako aj pri uskutoãÀovaní ‰tudijn˘ch programov tretieho stupÀa,
l) vyjadruje sa k návrhu ministerstva o obmedzení medziroãného nárastu ‰tudentov v dennej forme ‰túdia, na ktor˘ch poskytne jednotliv˘m vysok˘m ‰kolám finanãné prostriedky.
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Registrácia a vznik zdruÏenia
ãl. 4
ZdruÏenie vzniká registráciou Ministerstvom vnútra SR. NáleÏitosti návrhu na registráciu sa spravujú ustanoveniami zákonov
uveden˘ch v ãl. 1 ods. 1 t˘chto stanov.
âlenstvo
ãl. 5
(1) âlenom zdruÏenia je:
a) kto bol prezidentom Slovenskej republiky na základe Ústavy
Slovenskej republiky vymenovan˘ za rektora vysokej ‰koly
(ìalej len „rektor“),
b) ‰tatutárny orgán súkromnej vysokej ‰koly, ak súkromná vysoká ‰kola nemá zavedenú funkciu rektora (ìalej len „‰tatutárny orgán“).
(2) âlenstvo v zdruÏení vzniká rektorovi vymenovaného prezidentom Slovenskej republiky alebo ‰tatutárnemu orgánu
prv˘m dÀom funkãného obdobia rektora alebo ‰tatutárneho
orgánu.
(3) Prezident zdruÏenia (ìalej len „prezident“) vydá dekrét
o ãlenstve v zdruÏení kaÏdému ãlenovi zdruÏenia, prezidentovi
vydá dekrét o ãlenstve v zdruÏení prezídium zdruÏenia (ìalej len
„prezídium“).
(4) âestn˘m ãlenom zdruÏenia sa môÏe staÈ rektor, ktor˘ zastával funkciu rektora vysokej ‰koly po roku 1989 (ìalej len „b˘val˘ rektor“) a ‰tatutárny orgán, ktor˘ zastával funkciu ‰tatutárneho orgánu, okrem prípadu, ak bol právoplatne odsúden˘
za úmyseln˘ trestn˘ ãin alebo ak mu bol uloÏen˘ nepodmieneãn˘ trest odÀatia slobody a plénum, na návrh prezídia, schváli je68

ho ãestné ãlenstvo. âlenstvo v zdruÏení vzniká b˘valému rektorovi alebo b˘valému ‰tatutárnemu orgánu dÀom prijatia za ãlena zdruÏenia.
(5) âestn˘ ãlen má právo byÈ prizvan˘ na rokovanie pléna ku
konkrétnym otázkam a právo byÈ delegovan˘ do tuzemsk˘ch
a zahraniãn˘ch pracovn˘ch komisií zriaìovan˘ch plénom [ãl. 7
ods. 2 písm. g)].
(6) âlenstvo v zdruÏení zaniká:
a) uplynutím funkãného obdobia rektora alebo ‰tatutárneho orgánu,
b) ukonãením funkcie rektora alebo funkcie ‰tatutárneho orgánu z in˘ch dôvodov,
c) dÀom doruãenia písomného oznámenia rektora alebo ‰tatutárneho orgánu o vzdaní sa ãlenstva v zdruÏení doruãenom prezidentovi,
d) úmrtím ãlena zdruÏenia,
e) zánikom zdruÏenia.
(7) âestné ãlenstvo v zdruÏení zaniká:
a) dÀom doruãenia písomného oznámenia b˘valého rektora
alebo b˘valého ‰tatutárneho orgánu o vzdaní sa ãestného
ãlenstva v zdruÏení doruãenom prezidentovi,
b) úmrtím ãestného ãlena,
c) zánikom zdruÏenia.
Orgány zdruÏenia
ãl. 6
Orgánmi zdruÏenia sú:
a) plénum,
b) prezident,
c) prezídium,
69

d) sekretariát,
e) dozorná rada.

(2) Rozhodnutie pléna je platné, ak za neho hlasovala nadpoloviãná väã‰ina v‰etk˘ch ãlenov zdruÏenia s v˘nimkou úst. ã. 15
ods. 1.
Plénum
ãl. 7

(1) Plénum je najvy‰‰ím orgánom zdruÏenia a je utvorené z ãlenov zdruÏenia; rokuje spravidla na svojich zasadnutiach, vo v˘nimoãn˘ch prípadoch písomne alebo elektronicky.
(2) Do právomoci pléna patrí:
a) schvaºovaÈ stanovy zdruÏenia, ich zmeny a doplnky,
b) podºa volebného poriadku, ktor˘ je súãasÈou stanov zdruÏenia, voliÈ z ãlenov zdruÏenia prezidenta a viceprezidentov
a odvolávaÈ ich,
c) vyjadrovaÈ sa alebo schvaºovaÈ návrhy, ktoré predkladá minister zdruÏeniu podºa ãl. 3 ods. 3 s v˘nimkou vecí uveden˘ch v ãl. 3 ods. 3 písm. g),
d) voliÈ z ãlenov zdruÏenia ãlenov dozornej rady a odvolávaÈ ich,
e) schvaºovaÈ plán ãinnosti a v˘roãnú správu,
f) schvaºovaÈ rozpoãet zdruÏenia a roãnú správu o hospodárení zdruÏenia,
g) zriaìovaÈ na návrh prezídia pracovné skupiny na posudzovanie otázok t˘kajúcich sa ãinnosti vysok˘ch ‰kôl,
h) stanovovaÈ na návrh prezídia v˘‰ku ãlenského príspevku
a spôsob jeho úhrady,
i) vyjadrovaÈ sa alebo schvaºovaÈ návrhy, ktoré predkladá minister zdruÏeniu podºa ãl. 3 ods. 3,
j) rozhodovaÈ o zániku zdruÏenia.

Prezident
ãl. 9
(1) Prezident je predstaviteºom zdruÏenia, zastupuje ho a koná
v jeho mene. Prezident za svoju ãinnosÈ zodpovedá plénu. Prezidenta zastupujú viceprezidenti v rozsahu urãenom prezidentom.
(2) Funkãné obdobie prezidenta je dvojroãné. VykonávaÈ túto
funkciu moÏno najviac dve po sebe nasledujúce funkãné obdobia.
(3) Funkcia prezidenta skonãí:
a) uplynutím funkãného obdobia, na ktoré bol zvolen˘ za prezidenta,
b) ak prezident z váÏnych zdravotn˘ch alebo in˘ch dôvodov nemôÏe vykonávaÈ funkciu prezidenta po dobu viac ako dva
mesiace,
c) dÀom, v ktorom plénum odvolalo prezidenta z funkcie prezidenta [ãl. 7 ods. 2 písm. b)]; po odvolaní prezidenta vykonáva do volieb túto funkciu, pokiaº plénum nevykoná voºby,
jeden z viceprezidentov po vzájomnej dohode,
d) písomn˘m vzdaním sa funkcie prezidenta adresovan˘m
obom viceprezidentom; pokiaº sa nevykonajú voºby nového
prezidenta, vykonáva funkciu prezidenta doteraj‰í prezident;
e) podobne sa postupuje v prípade zániku ãlenstva.

ãl. 8
(1) Plénum je schopné sa uzná‰aÈ, ak sú prítomné aspoÀ dve
tretiny ãlenov zdruÏenia.
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(4) Prezident najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia prezídia,
b) zvoláva a vedie zasadnutia pléna, ktoré zvoláva najmenej tri
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razy do roka alebo vtedy, ak o zvolanie pléna poÏiada najmenej jedna ‰tvrtina ãlenov zdruÏenia,
c) realizuje a zodpovedá za plnenie rozhodnutí pléna,
d) predkladá plénu Ïiadosti uchádzaãov o ãlenstvo v zdruÏení.
Prezídium
ãl. 10

(6) Prezídium na vykonávanie svojej ãinnosti:
a) zriaìuje sekretariát, ktor˘ slúÏi na zabezpeãenie administratívnych, organizaãn˘ch a archívnych prác,
b) ustanovuje generálneho sekretára, ktorého pracovnú náplÀ
urãuje prezident.
Sekretariát
ãl. 11

(1) Prezídium je v˘konn˘m orgánom zdruÏenia a riadi jeho ãinnosÈ v období medzi zasadnutiami pléna. Prezídium za svoju ãinnosÈ zodpovedá plénu.

(1) Administratívnu ãinnosÈ zdruÏenia zabezpeãuje sekretariát.
Na jeho ãele stojí generálny sekretár.

(2) Prezídium pozostáva z troch ãlenov, prezidenta a dvoch viceprezidentov.

(2) Mzdové a pracovno-právne náleÏitosti zamestnancov sekretariátu schvaºuje plénum a potvrdzuje prezident.

(3) Funkãné obdobie kaÏdého viceprezidenta je dvojroãné. VykonávaÈ túto funkciu moÏno opätovne aÏ do skonãenia ãlenstva
v zdruÏení.

(3) Rozsah úloh v zmysle náplne práce jednotliv˘ch zamestnancov sekretariátu urãuje generálny sekretár.

(4) Zasadnutie prezídia zvoláva a riadi prezident. Prezídium je
schopné sa uzná‰aÈ, ak je prítomn˘ prezident a jeden viceprezident.
(5)
a)
b)
c)

Prezídium najmä:
riadi a zabezpeãuje ãinnosÈ zdruÏenia,
pripravuje program zasadnutia pléna,
vypracúva plán ãinnosti, správu o ãinnosti, návrh rozpoãtu
a správu o hospodárení zdruÏenia,
d) predkladá plénu návrhy podºa ãl. 7 ods. 2 písm. f) a g),
e) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie zdruÏenia,
f) rozhoduje o zru‰ení zdruÏenia, ak sa plénum nezíde na zasadnutie po dobu ‰esÈ mesiacov napriek tomu, Ïe bolo opakovane (najmenej dvakrát) riadne zvolané.
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(4) Práce v rámci sekretariátu môÏu vykonávaÈ aj iné podnikateºské subjekty dodávateºsk˘m spôsobom.
(5) Generálny sekretár je zamestnanec sekretariátu. Miesto
generálneho sekretára sa obsadzuje v˘berov˘m konaním. Generálny sekretár je odmeÀovan˘ z prostriedkov zdruÏenia.
(6) Generálny sekretár sa zúãastÀuje na zasadnutí pléna a prezídia bez práva hlasovaÈ.
(7) Generálny sekretár za svoju ãinnosÈ zodpovedá prezídiu.
(8) Generálny sekretár najmä:
a) riadi ãinnosÈ sekretariátu,
b) predkladá prezídiu návrhy na prijímanie a uvoºÀovanie zamestnancov sekretariátu,
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c) zabezpeãuje administratívne práce a podºa potreby riadi ìal‰ích zamestnancov,
d) zodpovedá za vedenie evidencie ãlenov zdruÏenia a prehºadov o platení ãlensk˘ch príspevkov, vedie agendu hospodárenia ãinnosti, realizuje finanãné operácie, zodpovedá za
tvorbu a dodrÏiavanie rozpoãtu, archiváciu v‰etk˘ch dokladov i za ìal‰ie úlohy v zmysle náplne práce,
e) pripravuje plenárne zasadnutie a vedie protokol, spracováva rokovacie záleÏitosti,
f) zastupuje prezidenta v styku s úradmi, domácimi a zahraniãn˘mi in‰titúciami.
(9) Generálny sekretár nie je oprávnen˘ uzatváraÈ dohody, ktoré
by mali finanãn˘ vplyv na ãinnosÈ zdruÏenia vo vnútri a navonok.
(10) Generálny sekretár nie je oprávnen˘ konaÈ v mene zdruÏenia, pokiaº k tak˘mto úkonom nebol poveren˘ prezídiom.
Dozorná rada
ãl. 12
(1) Dozorná rada je kontroln˘m orgánom zdruÏenia. Za svoju
ãinnosÈ zodpovedá plénu.
(2) âlenstvo v dozornej rade je nezluãiteºné s ãlenstvom v prezídiu.
(3) Dozorná rada pozostáva z najmenej troch ãlenov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Dozorná rada sa schádza najmenej
raz roãne, jej zasadnutia zvoláva a riadi predseda.
(4) Dozorná rada je schopná sa uzná‰aÈ, ak je prítomná nadpoloviãná väã‰ina jej ãlenov vrátane jej predsedu. Rozhodnutie
dozornej rady je platné, ak za neho hlasovala nadpoloviãná väã‰ina prítomn˘ch ãlenov dozornej rady.
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(5) Dozorná rada najmä:
a) kontroluje hospodárenie zdruÏenia, upozorÀuje prezídium na
nedostatky a navrhuje mu rie‰enie na ich odstránenie,
b) kontroluje dodrÏiavanie stanov zdruÏenia a volebného poriadku.
Hospodárenie zdruÏenia
ãl. 13
(1) ZdruÏenie hospodári s hnuteºn˘m a nehnuteºn˘m majetkom.
(2) Zdrojmi majetku zdruÏenia sú najmä:
a) ãlenské príspevky,
b) dary fyzick˘ch osôb, dotácie a granty právnick˘ch osôb v tuzemsku a v zahraniãí,
c) v˘nosy z majetku zdruÏenia,
d) príjmy z ãinnosti zameranej na dosiahnutie cieºa zdruÏenia.
(3) Hospodárenie zdruÏenia sa uskutoãÀuje podºa schváleného
rozpoãtu. Za hospodárenie zdruÏenia zodpovedá prezídium.
Zmena stanov
ãl. 14
(1) Zmenu t˘chto stanov oznámi prezident zdruÏenia písomne
ministerstvu do 15 dní od schválenia zmeny a pripojí vo dvoch
vyhotoveniach text zmeny.
(2) V ìal‰om konaní sa postupuje podºa ustanovení zákona.
(3) Ak ministerstvo bezodkladne neupozorní prezidenta zdruÏenia, Ïe zmena stanov nie je v súlade so zákonom, za‰le do desaÈ dní od doruãenia oznámenia prezidentovi zdruÏenia jedno
vyhotovenie zmeny stanov, na ktorom vyznaãí, Ïe berie zmenu
na vedomie.
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Zánik zdruÏenia
ãl. 15

(4) Registráciou t˘chto stanov sa ru‰ia stanovy registrované na
Ministerstve vnútra SR 24. 6. 1997 pod ã. VVS/1-900/9012628, ako aj ich zmena z 8. 11. 2000.

(1) ZdruÏenie zaniká rozpustením alebo zlúãením s in˘m zdruÏením. V oboch prípadoch sa k platnému rozhodnutiu o zániku zdruÏenia vyÏaduje prítomnosÈ dvojtretinovej väã‰iny ãlenov zdruÏenia a dvojtretinov˘ súhlas v‰etk˘ch ãlenov zdruÏenia.

Herºany, 4. 12. 2002
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
prezident

(2) ZdruÏenie zaniká aj rozhodnutím prezídia, ak sa plénum nezíde na zasadnutie po dobu ‰esÈ mesiacov napriek tomu, Ïe bolo opakovane (najmenej dvakrát) riadne zvolané [ãl. 10 ods. 5
písm. f)].
(3) Ak zanikne zdruÏenie rozpustením, prezídium ustanoví osobu likvidátora.
(4) V prípade rozpustenia zdruÏenia sa prednostne uhradia
dlhy zdruÏenia. Ostatn˘ majetok sa pouÏije v˘luãne na v‰eobecne prospe‰né a charitatívne úãely.
Závereãné ustanovenia
ãl. 16
(1) ZdruÏenie vzniklo na základe registrácie Ministerstvom vnútra SR dÀa 24. 6. 19977.
(2) Prvú zmenu t˘chto stanov prijalo plénum dÀa 10. 10. 2000
a Ministerstvo vnútra SR túto zmenu vzalo na vedomie dÀa
8. 11. 2000.
(3) Druhú zmenu
4. 12. 2002.
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Volebn˘ poriadok
Slovenskej rektorskej konferencie
Slovenská rektorská konferencia ako obãianske zdruÏenie (ìalej
len „zdruÏenie“) prijalo na zasadnutí pléna dÀa 4. 12. 2002
tento svoj volebn˘ poriadok pre voºby prezidenta a viceprezidentov zdruÏenia:

ãl. 4
(1) Zasadnutie pléna, na ktorom sa uskutoãÀuje voºba prezidenta, riadi predseda volebnej komisie.
(2) Navrhnutí kandidáti sa vyjadria, ãi súhlasia so svojou kandidatúrou. Po vyjadrení kandidáti vystúpia s krátkym programov˘m vyhlásením.

ãl. 1
(1) Prezidenta volí plénum tajn˘m hlasovaním na dvojroãné obdobie.
(2) Plénum je schopné voºby prezidenta, ak sú prítomné aspoÀ
dve tretiny ãlenov zdruÏenia.
(3) Na zvolenie prezidenta je potrebná nadpoloviãná väã‰ina
hlasov v‰etk˘ch ãlenov pléna.
(4) Za prezidenta môÏe byÈ zvolená tá istá osoba najviac dve po
sebe nasledujúce funkãné obdobia (ãl. 9 ods. 2 stanov).

(3) Volebná komisia pripraví hlasovacie lístky a predseda volebnej komisie oboznámi plénum so spôsobom hlasovania.
(4) Voºba prezidenta sa uskutoãní v osobitnej volebnej miestnosti.
(5) O priebehu voºby vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú
podpí‰u v‰etci jej ãlenovia.
(6) V˘sledky voºby prezidenta oznámi predseda volebnej komisie
alebo ním poveren˘ ãlen komisie po vyhotovení zápisnice.
ãl. 5

ãl. 2
(1) Právo navrhovaÈ kandidáta na funkciu prezidenta majú ãlenovia zdruÏenia.

(1) Ak prezident nebol zvolen˘, uskutoãní sa bezprostredne po
predchádzajúcej voºbe opakovaná voºba. Na opakovanej voºbe
sa zúãastÀujú dvaja kandidáti, ktorí v predchádzajúcej voºbe získali najvy‰‰í alebo najvy‰‰í rovnak˘ poãet hlasov.

(2) Termín a miesto volieb urãuje prezídium.
ãl. 3
Na organizáciu voºby prezidenta a na zisÈovanie v˘sledkov voºby
zriadi plénum volebnú komisiu v poãte troch ãlenov a urãí jej
predsedu.
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(2) Na zvolenie prezidenta pri opakovanej voºbe je potrebná
nadpoloviãná väã‰ina hlasov prítomn˘ch ãlenov zdruÏenia.
ãl. 6
(1) Ak nebol prezident zvolen˘ ani v opakovanej voºbe, uskutoã79

ní sa nová voºba prezidenta. Pri kaÏdej novej voºbe sa pouÏívajú
ustanovenia upravujúce voºbu prezidenta.
(2) Pri kaÏdej novej voºbe prezidenta pre príslu‰né funkãné obdobie sú vylúãení kandidáti, o ktor˘ch plénum hlasovalo v predchádzajúcej alebo opakovanej voºbe.
ãl. 7
Ustanovenia o voºbe prezidenta sa primerane pouÏijú pri odvolávaní prezidenta, pri voºbe a odvolávaní viceprezidentov a pri
voºbe a odvolávaní predsedu a ãlenov dozornej rady.
Herºany, 4. 12. 2002
Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
prezident
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