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Úvodné slovo prezidenta
Slovenskej rektorskej konferencie

Vážené dámy, vážení páni,
milí kolegovia,

po roku Slovenská rektorská kon-
ferencia opätovne sumarizuje svoju 
činnosť a predkladá verejnosti svoju 
Výročnú správu za rok 2005. Musím 
konštatovať, že Slovenská rektorská 
konferencia, ako jedna z troch repre-
zentácií vysokých škôl na Slovensku, 

v roku 2005 úspešne pokračovala vo svojom cieli, ktorým je koordinácia 
a podpora činnosti rektorov vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškol-
skej politiky. 

Význam vysokých škôl je nepopierateľný, deklarujú to nielen národ-
né, ale aj európske politické, hospodárske, či analytické dokumenty. Vyso-
ké školy sú v centre záujmu Lisabonskej stratégie v Európe. Aj národná 
stratégia Slovenska, ktorej cieľom je zlepšenie konkurencieschopnosti  
–  Minerva, považuje vysoké školy za dôležitý prvok rozvoja spoločnosti, 
pričom tri z jej štyroch akčných plánov sa orientujú aj na vysoké školstvo. 
Slovenská rektorská konferencia privítala stratégiu a vyjadrila priprave-
nosť postupovať vo svojich aktivitách v súlade so zámerom národnej stra-
tégie. 

Európska asociácia univerzít v roku 2005 predstavila na konvencii 
v Glasgowe svoju politiku podpory „silných univerzít“ v Európe. My sme sa 
plne stotožnili s touto predstavou. Silná univerzita je taká inštitúcia, ktorá 
poskytuje kvalitné vzdelávanie, robí kvalitný výskum, je aktívna vo svojom 
regióne, prispieva k rozvoju spoločnosti a má aktívne medzinárodné vzťa-
hy. Taká je aj predstava národných vlád, ale silná univerzita musí byť aj 
dostatočne finančne podporovaná zo strany štátu, keďže univerzita je 
„verejným dobrom“. Práve táto skutočnosť je často nedocenená národ-
nými vládami a akademickej obci ostáva len dúfať, že sa raz podarí naplniť 
aj tento cieľ.
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Kvalita vysokého školstva bola v roku 2005 v centre záujmu politikov, 
médií a verejnosti. Slovenská rektorská konferencia v tejto oblasti pri-
stúpila ku konkrétnym krokom už v roku 2004, ale až v roku 2005 sme 
začali s realizačnou fázou projektu inštitucionálneho hodnotenia vysokých 
škôl v SR, ktorá síce nezaujala slovenské média, ako iné aktivity v oblasti 
posudzovania kvality, ale má podstatne väčší význam. Dovolím si povedať, 
že ide o kľúčový projekt, ktorý zvyšuje záujem a zodpovednosť samotných 
vysokých škôl za vlastné zabezpečenie kvality. V tejto súvislosti chcem po-
ďakovať Ministerstvu školstva SR, ktoré finančne podporilo projekt a tiež 
uhradí náklady spojené s evaluáciou 23 vysokých škôl, ktorú na Slovensku 
vykonajú nezávislí odborníci Európskej asociácie univerzít. 

Na záver chcem v mene členov Slovenskej rektorskej konferencie 
vysloviť poďakovanie Magnificencii Jurajovi Sinayovi, ktorý stál na čele 
Slovenskej rektorskej konferencie dva funkčné obdobia od roku 2002 
do konca júna 2005. Taktiež chcem poďakovať Ministerstvu školstva SR 
za finančnú podporu činnosti Slovenskej rektorskej konferencie, členom 
pléna za spoluprácu a podporu a zamestnancom Slovenskej rektorskej 
konferencie za ich svedomitú a kvalitnú prácu.

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
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1.1 Zoznam členov prezídia
 Slovenskej rektorskej konferencie
 k 31. 12. 2005

Prezident
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Viceprezidenti
 prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc.
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc. 
rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

1.2 Zoznam členov pléna
 Slovenskej rektorskej konferencie
 k 31. 12. 2005

doc. Ing. Sándor Albert, CSc.
rektor Univerzity Jána Selyeho v Komárne

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 
rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. JUDr. Peter Blaho, CSc.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. 
rektor Žilinskej univerzity v Žiline



8

Dr.h.c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD. 
rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

doc. Ing. Viera Cibáková, CSc. 
rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Brati-
slave

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

doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
rektor Univerzity Komenského v Bratislave

doc. Ján Hoffstädter, akademický sochár
rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc. 
rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc. 
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

doc. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. 
rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 
rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave

prof. Ing. Ján Kurty, PhD. 
rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
v Liptovskom Mikuláši 

Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. 
rektor Vysokej školy manažmentu v Trenčíne
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prof. PhDr. František Mihina, CSc.
rektor Prešovskej univerzity v Prešove

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

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

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
rektor Technickej univerzity v Košiciach

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

prof. Ondrej Šulaj
rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
rektor Technickej univerzity vo Zvolene

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

1.3 Zoznam čestných členov
 Slovenskej rektorskej konferencie
 k 31. 12. 2005

prof. Ing. Milan Dado, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline

Dr.h.c. prof. Ing. Karol Flórián, DrSc. 
Technická univerzita v Košiciach

prof. Milan Jurkovič 
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
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doc. RNDr. František Olejník, CSc.
Vojenská letecká akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Koši-
ciach

prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Dr.h.c. prof. Ing. Miloš Somora, CSc. 
Technická univerzita v Košiciach

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

prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc. 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

1.4 Zoznam členov dozornej rady
 Slovenskej rektorskej konferencie
 k 31. 12. 2005

Predseda
prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 
rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Členovia
prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. 
rektor Žilinskej univerzity v Žiline

doc. Ján Hoffstädter, akademický sochár 
rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
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2. Štruktúra
 Slovenskej rektorskej konferencie

Štruktúra Slovenskej rektorskej konferencie sa od zmeny stanov v ro-
ku 2002 nezmenila a všetky orgány majú naďalej svoje právomoci a po-
vinnosti. Plénum je najvyšším orgánom Slovenskej rektorskej konferencie 
a je utvorené z členov konferencie. Predstaviteľom Slovenskej rektorskej 
konferencie je prezident, ktorý zastupuje a koná v mene konferencie. Vý-
konným orgánom Slovenskej rektorskej konferencie je prezídium, ktoré 
riadi činnosť konferencie v období medzi zasadnutiami pléna. Administra-
tívnu činnosť Slovenskej rektorskej konferencie zabezpečuje sekretariát, 
na čele ktorého je generálna sekretárka zodpovedajúca sa za svoju čin-
nosť prezídiu. 

V roku 2005 sa v rámci vnútornej štruktúry Slovenskej rektorskej 
konferencie vytvorili pracovné komisie, ktorých zloženie a zameranie 
schválilo plénum SRK na 33. riadnom zasadnutí 21. 9. 2005 v Gabčíko-
ve. Úloha pracovných komisií je poradná a každá komisia má špecifické 
zameranie. 

Na 32. riadnom zasadnutí pléna SRK 28. 6. 2005 v Košiciach bola 
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zriadená pracovná komisia pre šport, ktorej hlavným partnerom je Slo-
venská asociácia univerzitného športu.

2.1 Zoznam pracovných komisií SRK

Pracovná komisia SRK pre ekonomické záležitosti
Predseda: Magnificencia Vojtech Kollár (viceprezident SRK a rektor 
Ekonomickej univerzity v Bratislave)
Členovia: Magnificencie Rudolf Cabadaj (rektor Univerzity veteri-
nárskeho lekárstva v Košiciach); František Gahér (rektor Univerzity 
Komenského v Bratislave); Imrich Okenka, (rektor Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity v Nitre); Juraj Wagner (rektor Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka v Trenčíne)

Pracovná komisia SRK pre výskum
Predseda: Magnificencia Juraj Sinay (rektor Technickej univerzity 
v Košiciach)
Členovia: Magnificencie Ján Bujňák (rektor Žilinskej univerzity v Žiline); 
Ján Štencl (rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave) 
a Ondrej Šulaj (rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave)

Pracovná komisia SRK pre vzdelávanie
Predseda: Magnificencia Daniel Kluvanec (viceprezident SRK a rek-
tor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)
Členovia: Magnificencie Ján Hoffstädter (rektor Vysokej školy výtvar-
ných umení v Bratislave); Branislav Lichardus (rektor Vysokej školy 
manažmentu v Trenčíne); František Mihina (rektor Prešovskej univer-
zity v Prešove) a Ján Tuček (rektor Technickej univerzity vo Zvolene)

Právna pracovná komisia SRK
Predseda: Magnificencia Peter Blaho (rektor Trnavskej univerzity 
v Trnave) 
Členovia: Magnificencie Vladimír Babčák (rektor Univerzity P. J. Ša-
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fárika v Košiciach) a Jozef Kuril (rektor Akadémie Policajného zboru 
v Bratislave)

Pracovná komisia SRK pre šport
Predseda: Magnificencia Juraj Sinay (rektor Technickej univerzity 
v Košiciach)
Členovia: Magnificencie Imrich Okenka (rektor Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity v Nitre) a Juraj Wagner (rektor Trenčianskej uni-
verzity A. Dubčeka v Trenčíne)
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3. Ciele a úlohy
 Slovenskej rektorskej konferencie

3.1 Postavenie

Slovenská rektorská konferencia je občianskym združením podľa zá-
kona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych 
predpisov, zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb. a zákona 
č. 62/1993 Z.z. Zároveň je podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov jedným z troch orgánov 
reprezentácie vysokých škôl v Slovenskej republike.

3.2 Cieľ

Cieľom Slovenskej rektorskej konferencie je koordinácia a podpora 
činnosti rektorov vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. 
Pri napĺňaní tohto cieľa sa Slovenská rektorská konferencia zaoberá naj-
mä týmito činnosťami:
a) koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysokých škôl 

v Slovenskej republike,
b) prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam súvisiacimi 

s vysokoškolskou politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych 
noriem, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života vysokých škôl alebo 
prerokúva a zaujíma stanovisko k platným právnym normám uvede-
ného zamerania,

c) vytvára predpoklady pre spoluprácu vysokých škôl Slovenskej republi-
ky a vzájomný tok informácií medzi nimi,

d) nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím, s rektorskými konferen-
ciami iných krajín, inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj 
s Európskou asociáciou univerzít.

 Slovenská rektorská konferencia schvaľuje návrhy alebo sa vyjad-
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ruje k návrhom, ktoré jej predkladá podľa zákona minister školstva Slo-
venskej republiky (ďalej len „minister“):
a) vyjadruje sa k návrhu ministra na vymenovanie a odvolanie predsedu, 

podpredsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie, poradného orgá-
nu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Akreditačná komisia“), 

b) vyjadruje sa k návrhu ministra na odvolanie člena Akreditačnej komi-
sie,

c) vyjadruje sa k poskytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu súkromnej 
vysokej škole na uskutočňovanie akreditovaných študijných progra-
mov, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť a na rozvoj vyso-
kej školy,

d) vyjadruje sa k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Mi-
nisterstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo škol-
stva“) vysokej škole,

e) schvaľuje obmedzenie alebo odňatie pôsobnosti orgánov akademic-
kej samosprávy verejnej vysokej školy alebo jej fakulty v prípadoch uve-
dených v zákone, 

f) schvaľuje odňatie udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej 
škole, ak porušuje povinnosti ustanovené zákonom alebo určené jej 
vnútorným predpisom,

g) prerokúva ďalšie návrhy a opatrenia z podnetu ministra alebo na po-
žiadanie združenia, ak sa významne dotýkajú vysokých škôl,

h) vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva vláde o zaradenie neuni-
verzitnej verejnej vysokej školy medzi univerzitné verejné vysoké školy, 
ak uvedená neuniverzitná verejná vysoká škola spĺňa podľa vyjadrenia 
Akreditačnej komisie podmienky na takéto zaradenie,

i) vyjadruje sa k návrhu zákona, ktorý má ministerstvo školstva v úmys-
le predložiť vláde na zaradenie univerzitnej verejnej vysokej školy 
medzi neuniverzitné verejné vysoké školy, ak univerzitná verejná vy-
soká škola nespĺňa podľa Akreditačnej komisie podmienky podľa 
§ 2 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a ani nedos-
tatky podľa  § 85 ods. 2 uvedeného zákona neodstránila,

j) vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva o zaradenie univerzitnej 
vysokej školy medzi výskumné univerzity, ak uvedená vysoká škola spĺ-
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ňa podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie, na základe komplexnej ak-
reditácie činnosti, podmienky na takéto zaradenie,

k) vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva o vyradenie univerzitnej 
verejnej vysokej školy spomedzi výskumných univerzít, ak uvedená 
vysoká škola podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie, na základe kom-
plexnej akreditácie činnosti, nedosahuje vynikajúce výsledky v oblasti 
vedy a techniky, ako aj pri uskutočňovaní študijných programov tretie-
ho stupňa,

l) vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva o obmedzení medziroč-
ného nárastu študentov v dennej forme štúdia, na ktorých poskytne 
jednotlivým vysokým školám finančné prostriedky.
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4. Správa prezídia
 Slovenskej rektorskej konferencie

4.1 Prezídium
Slovenskej rektorskej konferencie

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie je výkonným orgánom 
združenia a riadi jeho činnosť v období medzi zasadnutiami pléna. Za svo-
ju činnosť zodpovedá plénu. Prezídium predovšetkým riadi a zabezpečuje 
činnosť združenia, pripravuje program zasadnutia pléna, predkladá plénu 
plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu, správu o hospodárení 
a ďalšie návrhy. Na vykonávanie svojej činnosti zriaďuje sekretariát, ktorý 
zabezpečuje administratívne, organizačné a archívne práce.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie tvoria prezident a dvaja 
viceprezidenti, ktorí sú volení na dvojročné funkčné obdobie. Voľby pre-
zidenta a viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie sa konali na 
základe platných stanov na 32. riadnom zasadnutí pléna 28. 6. 2005 
v Košiciach. Do funkcie prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie bol 
zvolený Magnificencia Vladimír Báleš, rektor Slovenskej technickej univer-
zity v Bratislave, ktorý 1. 7. 2005 nahradil na pozícii prezidenta Magnifi-
cenciu Juraja Sinaya, rektora Technickej univerzity v Košiciach. 

Za viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie bol opätovne 
zvolený Magnificencia Vojtech Kollár, rektor Ekonomickej univerzity v Bra-
tislave. Vo funkcii druhého viceprezidenta SRK pre funkčné obdobie od 
20. 2. 2004 do 19. 2. 2006 je Magnificencia Daniel Kluvanec, rektor 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý bol zvolený na 28. riadnom 
zasadnutí pléna SRK 17. 2. 2004 v Bratislave.

4.2 Program prezídia
Slovenskej rektorskej konferencie

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie v zložení Magnificencie 
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Juraj Sinay (prezident), Vojtech Kollár a Daniel Kluvanec (viceprezidenti) 
do 30. 6. 2005 pokračovali v programe z roku 2003, keďže funkčné 
obdobie prezídia bolo od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2005. Prezídium sa vo 
volebnom programe zaviazalo vyvíjať aktivity smerujúce k zintenzívneniu 
komunikácie s vládnymi orgánmi, zvýšeniu prestíže vedení vysokých škôl 
a k aktívnemu dialógu so zamestnávateľmi. Vedenie a členovia konferen-
cie vyjadrili kolektívne, ale aj individuálne, podporu budovaniu znalostnej 
ekonomiky v slovenskom prostredí. Prezídium Slovenskej rektorskej 
konferencie v oblasti svojej zahraničnej politiky pokračovalo v integrácii 
slovenských vysokých škôl do Európskeho vysokoškolského a výskum-
no-inovačného priestoru, vo vysokoškolskej reforme – bolonský proces 
a podporilo Lisabonskú stratégiu. 

Magnificencia Juraj Sinay na záver svojho funkčného obdobia počas 
zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej konferencie 28. 6. 2005 konšta-
toval spokojnosť so splnením programových bodov prezídia v domácej 
a zahraničnej oblasti. Zároveň však vyjadril ľútosť nad tým, že sa nepodari-
lo založiť nadáciu na podporu zahraničnej mobility slovenských študentov. 
Uvedené sa nepodarilo realizovať vzhľadom na pripravované legislatívne 
zmeny v oblasti tretieho sektora, ale aj nedostatočný záujem zamestná-
vateľov o tento druh spolupráce. 

Nové prezídium na čele s Magnificenciou Vladimírom Bálešom, kto-
rého funkčné obdobie začalo 1. 7. 2005, pokračovalo v politike svojho 
predchodcu. Hlavnými cieľmi nového prezídia sú zvýšenie finančných
prostriedkov na vysoké školstvo a výskum a úprava vysokoškolskej legis-
latívy podľa súčasných potrieb vysokých škôl v súčasnosti, ktoré sa oproti 
roku 2002 zmenili. Prezident Slovenskej rektorskej konferencie aktívne 
vstúpil do procesu založenia Hospodárskeho a sociálneho výboru Sloven-
skej republiky, ktorého cieľom je sociálny dialóg podľa modelu Európske-
ho hospodárskeho a sociálneho výboru. V zahraničnej oblasti chce nové 
prezídium Slovenskej rektorskej konferencie pokračovať v spolupráci 
predovšetkým s Európskou asociáciou univerzít a národnými rektorskými 
konferenciami krajín strednej Európy. 
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4.3 Aktivity

Zasadnutie prezídia zvoláva a riadi prezident Slovenskej rektorskej kon-
ferencie. V roku 2005 sa prezídium stretlo na riadnych a mimoriadnych 
zasadnutiach spolu 4 krát. Prezídium na svojich zasadnutiach rokovalo 
o aktuálnych témach vysokoškolského sektora, výskumu a techniky, zahra-
ničných a vnútorných záležitostiach Slovenskej rektorskej konferencie.

Najčastejšími témami, ktorými sa prezídium Slovenskej rektorskej 
konferencie zaoberalo v roku 2005, boli:
• financovanie vysokého školstva, vedy a techniky (návrh rozpočtu 

vysokých škôl na roky 2006 – 2008, návrh štátneho rozpočtu SR 
na rok 2006, rozdeľovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na verejné 
vysoké školy od 1. 9. do 31. 12. 2005),

• stratégie rozvoja spoločnosti (Stratégia konkurencieschopnosti Slo-
venska do roku 2010 (Lisabonská stratégia pre Slovensko) – Miner-
va a akčné plány, Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 
2005 – 2010),

• procesy zabezpečenia kvality (projekt inštitucionálneho hodnotenia 
vysokých škôl SR, návrh kritérií pre komplexnú akreditáciu), 

• veda a technika (Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex 
správania pre nábor výskumných pracovníkov),

• legislatíva (návrhy členov SRK na novelizáciu zákona č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách),

• Hospodársky a sociálny výbor SR, 
• príprava zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie a in-

terné záležitosti konferencie.
Zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie sa stretli na 

spoločných rokovaniach s partnermi zo Slovenskej akadémie vied
(18. 10. 2005 v Bratislave) a Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy (11. 10. 2005 v Bratislave). Hlavnými témami rokovania prezídia 
SRK a predstaviteľov SAV boli spolupráca vysokých škôl a SAV, financo-
vanie vedy a techniky v roku 2006, stratégia konkurencieschopnosti Slo-
venska do roku 2010 – Minerva, partnerstvo pre Národný rámec – ná-
vrh SRK na zriadenie samostatného Sektorového operačného programu 
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na budovanie a modernizáciu vedecko-výskumnej a umelecko-výskum-
nej infraštruktúry v SR v rámci Štrukturálnych fondov Európskej únie
(2007 – 2013). So zástupcami odborov rokovalo prezídium SRK o spolu-
práci, o stratégii Minerva, bolonskom procese, kolektívnej zmluve vyššie-
ho stupňa a financovaní vysokého školstva, vedy a techniky. 

Predstavitelia Slovenskej rektorskej konferencie sa zároveň zúčast-
nili na základe pozvaní na zasadnutiach ďalších reprezentácií vysokých 
škôl SR, t.j. Rady vysokých škôl SR a Študentskej rady vysokých škôl SR 
a na rokovaniach Akreditačnej komisie. Zároveň sa zúčastnili na pracov-
nom seminári Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR 9. – 10. 3. 2005 
v Nitre, ktorý bol zameraný na aktuálne otázky novej koncepcie maturitnej 
skúšky. Viceprezident SRK Magnificencia Daniel Kluvanec sa zúčastnil aj 
na 7. pracovnom seminári asociácie 12. – 13. 10. 2005 v Nitre. 

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie sa zúčastnil na slávnost-
ných aktoch vymenovania vysokoškolských profesorov a rektorov vyso-
kých škôl prezidentom Slovenskej republiky.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Magnificencia Juraj Si-
nay vystúpil na konferencii  „Vízie a výzvy“, ktorá sa konala 10. 2. 2005 
v Bratislave, s príspevkom „Veda, výskum a inovácie v kontexte Lisabon-
skej stratégie v podmienkach vysokých škôl SR“. Bol hosťom panelu na 
65. diskusnom klube Slovenského ekonomického fóra na tému „Moderná 
vzdelávacia politika a jej vplyv na rozvoj ľudských zdrojov v kontexte Straté-
gie rozvoja konkurencieschopnosti SR do roku 2010“ 25. 2. 2005 v Bra-
tislave. Ako člen SRK sa zúčastnil na konferencii k téme „Národný stra-
tegický referenčný rámec pre programovacie obdobie 2007 – 2013“
3. 10. 2005 v Bratislave. 

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Magnificencia Vladimír 
Báleš vystúpil s príspevkami na viacerých konferenčných podujatiach, 
napr. na odbornom seminári ministerstva školstva „Možnosti využitia 
štrukturálnych fondov na podporu výskumu a vývoja na Slovensku v kon-
texte skúseností iných členských štátov EÚ“ 17. 10. 2005 alebo na kon-
ferencii „Veda – spoločnosť – médiá: veda pre ľudí, ľudia pre vedu“, ktorú 
organizovalo Ministerstvo školstva SR v rámci Týždňa vedy na Slovensku 
11. 11. 2005.
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Viceprezident SRK Magnificencia Daniel Kluvanec zastupoval Sloven-
skú rektorskú konferenciu na viacerých konferenčných podujatiach ako 
seminár k Projektu „Slovak FP6“ 14. 9. 2005 v Bratislave, 2. rakúsko-
slovenský deň 6. 12. 2005, ktorý organizovalo Rakúske informačné cen-
trum pre vedeckú spoluprácu v Bratislave. 

Viceprezident SRK Magnificencia Vojtech Kollár zastupoval Sloven-
skú rektorskú konferenciu na stretnutí na pracovnej úrovni k návrhu Ná-
rodného reformného programu pre Slovensko na roky 2005 – 2008 na 
Úrade vlády SR 29. 9. 2005 a diskusnom fóre organizovanom Slovensko-
rakúskou obchodnou komorou na tému „Príprava štátneho rozpočtu na 
rok 2006“ 24. 10. 2005.
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5. Dozorná rada

Dozorná rada Slovenskej rektorskej konferencie je kontrolným orgá-
nom združenia a za svoju činnosť zodpovedá plénu. Dozorná rada najmä 
kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje prezídium na nedostatky 
a navrhuje riešenia na ich odstránenie, kontroluje dodržiavanie stanov 
a volebného poriadku Slovenskej rektorskej konferencie.

Členovia dozornej rady Slovenskej rektorskej konferencie boli zvolení 
na 27. riadnom zasadnutí pléna 2. 10. 2003 v Bratislave s mandátom 
na funkčné obdobie od  3. 10. 2003 do 1. 10. 2005. Na 34. riadnom 
zasadnutí pléna, ktoré sa konalo 24. 1. 2006 v Ružomberku ich prezi-
dent SRK dodatočné poveril pokračovaním v mandáte do 35. riadneho 
zasadnutia pléna SRK, na ktorom sa budú konať nové voľby členov do-
zornej rady. Členmi dozornej rady Slovenskej rektorskej konferencie boli
k 31. 12. 2005 Magnificencie Vladimír Babčák (predseda), Ján Bujňák 
a Ján Hoffstädter (členovia). 
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6. Správa sekretariátu Slovenskej re-
ktorskej konferencie

6.1 Zloženie

V priebehu roku 2005 Slovenská rektorská konferencia neprijala 
a ani neprepustila žiadneho nového zamestnanca. Štruktúru sekretariá-
tu v roku 2005 tvorili 2 pracovníčky na plný pracovný úväzok. Na pozícii 
generálnej sekretárky Slovenskej rektorskej konferencie je od roku 2001 
Mgr. Mária Čikešová. 

Tab.:1/ Kvalifikačná štruktúra zamestnancov SRK
na plný pracovný úväzok k 31. 12. 2005:
Druh vzdelania Počet zamestnancov
Stredné 1
Vysokoškolské 1

 
Tab.: 2/ Veková štruktúra zamestnancov SRK
na plný pracovný úväzok k 31. 12. 2005:
Vek Počet Z toho ženy
20 – 30 rokov 2 2

6.2 Úlohy

Základnou úlohou sekretariátu Slovenskej rektorskej konferencie je 
podľa stanov zabezpečiť administratívne, organizačné a archívne prá-
ce. Sekretariát SRK zabezpečoval uvedené úlohy súvisiace s činnosťou 
združenia. Sekretariát SRK zároveň organizoval konferenčné podujatia 
Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2005 a spolupracoval s ďalšími 
organizáciami. 

Na čele sekretariátu je generálna sekretárka, ktorá určuje rozsah 
úloh v zmysle náplne práce jednotlivých zamestnancov sekretariátu. Za 
svoju činnosť zodpovedá prezídiu SRK. Zúčastňuje sa na zasadnutiach 
pléna a prezídia bez práva hlasovať. Generálna sekretárka okrem riade-
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nia činnosti sekretariátu, predkladá prezídiu návrhy na prijímanie a uvoľ-
ňovanie zamestnancov sekretariátu, zabezpečuje administratívne práce 
a podľa potreby riadi ďalších zamestnancov, zodpovedá za vedenie evi-
dencie členov združenia a prehľadov o platení členských príspevkov, vedie 
agendu hospodárenia činnosti, realizuje finančné operácie, zodpovedá 
za tvorbu a dodržiavanie rozpočtu, archiváciu všetkých dokladov i za ďal-
šie úlohy v zmysle náplne práce, pripravuje plenárne zasadnutie a vedie 
protokol, spracováva rokovacie záležitosti, zastupuje prezidenta v styku 
s úradmi, domácimi a zahraničnými inštitúciami. Generálna sekretárka 
SRK Mgr. Mária Čikešová v roku 2005 zastupovala konferenciu v:
• Grémiu mobilitného centra pre vedeckých pracovníkov,
• projekte inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR ako projekto-

vá manažérka.
Sekretariát Slovenskej rektorskej konferencie pre potreby rokovaní 

pléna a prezídia vypracoval niekoľko analytických materiálov z oblasti fi-
nancovania vysokého školstva a daní z nehnuteľností v roku 2005. Na 
základe požiadavky Ministerstva školstva SR generálna sekretárka podľa 
podkladov vysokých škôl vypracovala analýzu o využití výsledkov maturitnej 
skúšky, najmä externej časti, pri prijímacom konaní na vysoké školy v roku 
2006. Uvedený materiál bol poskytnutý ministerstvu školstva, ktoré na 
jeho základe informovalo prostredníctvom médií širokú verejnosť. Sekre-
tariát Slovenskej rektorskej konferencie vypracoval analýzu týkajúcu sa 
histórie vysokých škôl SR, založených v rokoch 1945 – 1995 pre potre-
by CRE/EUA projektu História univerzít v Európe. Generálna sekretárka 
Mária Čikešová vypracovala za Slovenskú republiku analýzu o financovaní 
vysokého školstva pre potreby štúdie pripravovanej Európskou asociáci-
ou univerzít „Poplatky a študentská podpora v Európe“. Generálna sekre-
tárka Mária Čikešová vypracovala pre DG pre výskum Európskej komisie 
odpovede na dotazník týkajúci sa právnych a finančných nástrojov, ktoré 
uľahčujú medzisektorovú mobilitu a pripomienkovala výslednú správu. 

Generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová zastupovala Slovenskú 
rektorskú konferenciu na seminári „Realizácia bolonského procesu na 
vysokých školách“, ktorý sa konal 3. 5. 2005 v Nitre v rámci projektu 
národného tímu bolonských promótorov. Na podujatí vystúpila s príspev-
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kom „Projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR“ a zároveň 
prezentovala príspevok prezidenta SRK Juraja Sinaya s názvom „Bergen-
ský summit a európske vysoké školy – Deklarácia z Glasgowa“. Na konfe-
rencii „Úloha univerzity v regióne – Lisabonská stratégia v praxi“, ktorá 
sa konala 20. a 21. 10. 2005 v Bratislave pôsobila ako spravodajkyňa 
pracovnej komisie zaoberajúcej sa 7. rámcovým programom. Rovnako na 
2. rakúsko-slovenskom dni 6. 12. 2005, ktorý organizovalo Rakúske infor-
mačné centrum pre vedeckú spoluprácu, spolupracovala ako spravodaj-
kyňa pracovnej skupiny pre možnú interdisciplinárnu spoluprácu medzi 
prírodnými, technickými, humanitnými a spoločenskými vedami. 

Generálna sekretárka SRK pracovala v roku 2005 ako expert aj na 
projekte „Externý pohľad a impulz pre pozitívne zmeny – spolupráca vyso-
kých škôl s absolventmi“, ktorý uspel v Európskom sociálnom fonde a kto-
rého SRK bola spolužiadateľom. Cieľom projektu je nadviazanie a prehĺbe-
nie spolupráce medzi absolventmi a ich vysokými školami, najmä spätná 
väzba a hodnotenie absolventmi, udržanie aktívnej a vzájomne prospešnej 
komunikácie. Projekt bude do roku 2007 prebiehať na vybraných troch 
fakultách, pričom má potenciál rozšírenia po ukončení. Ďalšie informácie 
o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie sa primerane vzťahujú aj na 
činnosť sekretariátu.
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7. Správa o činnosti
 Slovenskej rektorskej konferencie

K 31. 12. 2005 Slovenská rektorská konferencia mala 25 riadnych 
a 9 čestných členov. V roku 2005 sa členská základňa Slovenskej rektor-
skej konferencie rozšírila a jej členmi sa stali rektor verejnej vysokej školy 
– Univerzity Jána Selyeho v Komárne a rektorka súkromnej vysokej ško-
ly – Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 
Obaja sa stali členmi dňom vymenovania za rektorov prezidentom SR.

7.1 Domáce aktivity

Slovenská rektorská konferencia vznikla za účelom koordinovania 
a podpory činnosti rektorov slovenských vysokých škôl. Preto sa plénum 
Slovenskej rektorskej konferencie v prevažnej miere venuje vysokoškol-
skej politike, ale zaoberá sa aj ďalšími aktuálnymi témami, ktoré sa týka-
jú vysokých škôl, vedy, techniky a umenia, financovania, stratégie rozvoja 
spoločnosti a pod.

V priebehu roka 2005 plénum Slovenskej rektorskej konferencie, 
najvyšší orgán združenia, zasadal na 3 riadnych a 2 mimoriadnych za-
sadnutiach. Okrem toho sa 7. a 8. 4. 2005 konalo výjazdové zasadnutie 
pléna Slovenskej rektorskej konferencie v Bruseli, dňa 5. 5. 2005 sa na 
pôde Univerzity Komenského v Bratislave konalo stretnutie pléna Sloven-
skej rektorskej konferencie s komisárom pre vzdelávanie, odbornú príp-
ravu, kultúru a viacjazyčnosť EK Jánom Figeľom. 14. 6. 2005 sa plénum 
slovenskej rektorskej konferencie stretlo s predsedom vlády SR a ďalší-
mi členmi vládneho kabinetu na spoločnom rokovaní na Úrade vlády SR 
v Bratislave. Zoznam zasadnutí sa nachádza v prílohe č. I.

Najčastejšími témami, ktorými sa členovia Slovenskej rektorskej kon-
ferencie zaoberali počas rokovaní pléna v roku 2005, boli:
•  vysokoškolská politika (návrh kritérií akreditácie habilitačného kona-

nia a konania na vymenúvanie profesorov, návrh zákona o študent-
ských pôžičkách),
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• financovanie vysokého školstva, vedy a techniky, dane (metodika 
rozpisu dotácie zo štátneho rozpotu na verejné vysoké školy na rok 
2005, zmeny v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu ve-
rejným vysokým školám na rok 2005 na obdobie od 1. 9. 2005 do 
31. 12. 2005, filozofia štátneho rozpočtu a návrh dotácie na verejné 
vysoké školy na rok 2006, dane z nehnuteľností),

• veda a technika (návrh zákona o organizácii štátnej podpory výsku-
mu a vývoja, návrh 7. rámcového programu EÚ pre výskum, Európ-
ska charta výskumných pracovníkov a Kódex správania pre nábor 
výskumných pracovníkov),

• procesy zabezpečenia kvality (projekt inštitucionálneho hodnotenia 
vysokých škôl v SR, návrh kritérií na komplexnú akreditáciu, ranking 
a rating vysokých škôl), 

• stratégie rozvoja spoločnosti (Stratégia rozvoja konkurencieschop-
nosti Slovenska do roku 2010 – Minerva, Národný strategický refe-
renčný rámec na roky 2007 – 2013),

• bolonský proces (zlepšenie organizovania akademických mobilít na 
národnej úrovni, summit ministrov zodpovedných za vysoké školstvo 
v Bergene - 2005),

• zahraničná politika (návrh smernice o službách vo vnútornom trhu),
• spolupráca s Európskou asociáciou univerzít,
• interné záležitosti Slovenskej rektorskej konferencie.

Na zasadnutiach pléna Slovenskej rektorskej konferencie sa zú-
častnili predstavitelia Ministerstva školstva SR, Rady vysokých škôl 
SR, Študentskej rady vysokých škôl SR, Akreditačnej komisie, ale aj 
zástupcovia Ľudovej banky, a. s., Slovenskej asociácie univerzitné-
ho športu („SAUŠ“), Slovenskej akademickej informačnej agentúry 
(„SAIA, n. o.“) a Medzinárodnej asociácie študentov ekonomiky a obchodu 
(„AIESESC“).

7.2 Legislatíva

Medzirezortné pripomienkové konania legislatívnych návrhov v rám-
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ci vysokoškolského vzdelávania, vedy a techniky a umenia a prípadne 
iných oblastí tvorili jadro činnosti pléna Slovenskej rektorskej konferencie 
v právnej oblasti. Členovia pléna Slovenskej rektorskej konferencie mali 
možnosť vyjadriť sa k návrhom na udelenie alebo neudelenie štátneho 
súhlasu na pôsobenie súkromných vysokých škôl, na rokovaniach pléna 
zaujímali stanovisko k závažným návrhom týkajúcich sa vysokoškolského 
života. Slovenská rektorská konferencia sa v roku 2005 zaoberala, resp. 
sa vyjadrila najmä k nasledujúcim materiálom:
• návrh Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2004,
• návrh Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – 

Minerva a jej akčným plánom, 
• návrh Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republi-

ky na roky 2005 – 2010,
• návrh Správy o činnosti Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlá-

dy SR, za obdobie od 1. 9. 2002 do 8. 4. 2005,
• návrh Vyhlášky Ministerstva školstva SR o poskytovaní motivačných 

štipendií študentom vysokých škôl,
• návrh štatútu Rady vlády SR pre vedu a techniku,
• návrh kritérií akreditácie habilitačného konania a konania na vymenú-

vanie profesorov,
• návrh kritérií na komplexnú akreditáciu,
• návrh zákona o študentských pôžičkách a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov,
• návrh zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja,
• návrh na zrušenie úlohy B.7 uznesenia vlády SR č. 724

z 13. 9. 2000,
• návrh na uzavretie „Protokolu o výsadách a imunitách Európskej or-

ganizácie pre atómový výskum (CERN)“,
• návrh na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej 

školy s názvom „Stredoeurópska vysoká škola v Skalici“,
• návrh na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej 

školy s názvom „Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slova-
kia v Prešove“,

• návrh na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej 
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školy s názvom „Vysoká škola v Sládkovičove“,
• návrh na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vyso-

kej školy s názvom „Bankovní institut vysoká škola Praha-SR, s.r.o.“,
• návrh na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vyso-

kej školy s názvom „Gemerská vysoká škola v Rožňave“,
• návrh na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vyso-

kej školy s názvom „Súkromná vysoká škola COLUMBA v Štúrove“,
• návrh na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vyso-

kej školy s názvom „Kolégium Adama F. Kollára – súkromná vysoká 
škola“.

V súvislosti s návrhom zákona o študentských pôžičkách členovia 
pléna Slovenskej rektorskej konferencie zotrvali na svojom stanovisku
z 13. 1. 2004 a vyjadrili podporu návrhu v prípade, že nebude zavede-
né školné pre dennú formu doktorandského štúdia a nebude zavedené 
rovnaké financovanie verejných a súkromných vysokých škôl. Plénum 
zároveň odporučilo Ministerstvu školstva SR zaviesť poskytovanie a ad-
ministráciu študentských pôžičiek a sociálnych štipendií centrálne a nie 
prostredníctvom vysokých škôl.

Na základe záverov spoločného stretnutia členov správnych rád, rek-
torov a kvestorov vysokých škôl so zástupcami Ministerstva školstva SR, 
ktoré organizovala Slovenská rektorská konferencia ešte v roku 2004, 
prezident SRK Magnificencia Juraj Sinay vyzval členov Slovenskej rektor-
skej konferencie, aby predložili návrhy na zmenu kompetencií správnych 
rád vysokých škôl. Návrhy boli sumarizované a po odobrení prezídiom Slo-
venskej rektorskej konferencie zaslané na Ministerstvo školstva SR. To 
sa však odmietlo návrhom zaoberať. 

Jednou z aktivít nového prezidenta Magnificencie Vladimíra Báleša je 
úsilie o prehodnotenie platnej vysokoškolskej legislatívy podľa skúseností 
vysokých škôl v praxi. Prezident SRK vyzval členov pléna, aby predložili 
návrhy na úpravu zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ktoré po-
sudzuje právna komisia SRK a v paragrafovej podobe vrátane dôvodovej 
správy ich predloží v roku 2006 na rokovaní pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie. 
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Slovenská rektorská konferencia mala možnosť vyjadriť sa k akčným 
plánom Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 – Mi-
nerva, t.j. akčnému plánu pre oblasť vedy, výskumu a inovácií; pre oblasť 
vzdelávania a zamestnanosti a informačnej spoločnosti. Slovenská rek-
torská konferencia mala možnosť predložiť aj návrhy na doplnenie kon-
krétnych úloh a merateľných cieľov možných akčných plánov.

7.3 Financovanie

Ministerstvo školstva SR predložilo na začiatku roku 2005 na zasad-
nutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie metodiku rozpisu dotácií zo 
štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2005 a v septembri 
2005 sa členovia pléna vyjadrili k návrhu zmien v metodike rozpisu do-
tácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2005 na 
obdobie od 1. 9. 2005 do 31. 12. 2005. Členovia Slovenskej rektorskej 
konferencie privítali kontinuitu metodiky rozpisu dotácie, zapracovanie 
pripomienok SRK predložených na 30. riadnom zasadnutí v Trenčíne
19. 11. 2004 a vyjadrili uznanie Rade pre rozvoj a financovanie Rady vy-
sokých škôl SR za ich prácu, pričom podporili návrh pokračovať na úpra-
vách metodiky na rok 2006. 

V súvislosti s metodikou rozpisu dotácií plénum Slovenskej rek-
torskej konferencie ešte v roku 2004 žiadalo Ministerstvo školstva 
SR zverejniť v roku 2005 dlhodobý zámer ministerstva. Ďalej žiada-
lo, aby ministerstvo každoročne predkladalo evidenčný stav úväz-
kov profesorov a docentov vysokých škôl s uvedením miesta úväzku
k 1. 1. a záväzný zoznam stavieb v súvislosti s kapitálovými transfermi, 
oba materiály odporučilo zverejniť na webovej stránke ministerstva. Vy-
zvalo Radu pre rozvoj a financovanie, aby v roku 2005 začala pracovať na 
úprave koeficienta pracovnej náročnosti.

Na 33. riadnom zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie 
v Gabčíkove sa členovia konferencie vyjadrili k zmenám v metodike rozpi-
su dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2005 
na obdobie od 1. 9. 2005 do 31. 12. 2005 a predložili aj konkrétne pri-
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pomienky týkajúce sa napr. počtu zapísaných študentov, výšky dotácie 
na tovary a služby, špecifík niektorých vysokých škôl, malých študijných 
programov (odborov). Slovenská rektorská konferencia požiadala minis-
tra školstva SR predložiť analýzu koeficientov personálnej a ekonomickej 
náročnosti.

Na základe požiadavky Ministerstva školstva SR sa plénum Slovenskej 
rektorskej konferencie zaoberalo návrhom financovania súkromných vy-
sokých škôl zo štátneho rozpočtu podľa § 91 ods. 2 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a súhlasilo, aby súkromné vysoké školy dostali 
v roku 2005 podporu na základe nimi predložených žiadostí.

V rámci zvyšujúcich sa nárokov na vysoké školy Slovenská rektorská 
konferencia pravidelne upozorňuje na nedostatočné financovanie vzdelá-
vania a vedy a techniky zo štátnych zdrojov. Napriek deklarovanému záuj-
mu podporiť rast konkurencieschopnosti Slovenska, ktorý sa odrazil v pri-
jatí národnej stratégie, návrh štátneho rozpočtu na rok 2006 v kapitole 
vysoké školstvo nie je podľa Slovenskej rektorskej konferencie adekvátny. 
V zjednotenej Európe a globalizujúcom sa svete majú slovenské vysoké 
školy sťaženú pozíciu a nemajú prostriedky na zlepšenie svojej konkuren-
cieschopnosti, zvyšovanie kvality nielen v oblasti výučby a výskumu, ale aj 
infraštruktúry. Preto sa Slovenská rektorská konferencia v roku 2005 
obrátila na vládu SR s vyjadrením znepokojenia, že návrh rozpočtu na rok 
2006 pre verejné vysoké školy nenasvedčuje tomu, že budú naplnené cie-
le Programového vyhlásenia vlády SR. Vláda SR totiž vo svojom programo-
vom vyhlásení deklarovala zámer dosiahnuť (do roku 2006) financovanie 
vysokoškolského vzdelávania zo štátneho rozpočtu na úrovni krajín OECD 
(cca. 1,33 % HDP). Vláda SR sa tiež prihlásila k Lisabonskej stratégií a jej 
cieľom ako zvýšenie financovania vedy a výskumu vo výške 1 % HDP zo 
štátneho rozpočtu a 2 % HDP zo súkromných zdrojov. Návrh štátneho 
rozpočtu na rok 2006 je na úrovni cca. 0,6 % HDP pre vedu a výskum, 
pričom súkromné zdroje pre financovanie vedy a výskumu sú v podmien-
kach SR naďalej zanedbateľné. Slovenská rektorská konferencia ďalej kon-
štatovala, že navrhovaná úroveň financovania vysokého školstva a vedy 
a výskumu v roku 2006 neumožní naplniť ciele Programového vyhlásenia 
vlády SR a ani Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010.
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Problém nedostatočného financovania vzdelávania a výskumu podľa 
Slovenskej rektorskej konferencie pretrváva, napriek čiastočnému zvýše-
niu výdavkov zo štátneho rozpočtu oproti roku 2002. Takéto financovanie 
je neodôvodnené v porovnaní s reformami, ktoré sa vo vysokom školstve 
v SR urobili na základe zákona o vysokých školách a rovnako je neadek-
vátne očakávaniam, ktoré majú politické reprezentácie od vysokých škôl. 
Slovenská rektorská konferencia je presvedčená, že základnú zodpoved-
nosť za financovanie vysokého školstva má štát, keďže vysoké školstvo je 
verejným dobrom a slúži celej spoločnosti. 

V roku 2005 sa objavil problém s neúmerne vysokými daňami z neh-
nuteľností, ktoré museli vysoké školy uhradiť do obecných pokladníc. V tej-
to súvislosti Slovenská rektorská konferencia mala k dispozícií prieskum 
o predpokladanej výške daní za nehnuteľnosti vysokých škôl a na konci 
roka 2005 analýzu skutočne uhradenej dane za nehnuteľnosti okrem štu-
dentských domovov a jedálni. Na základe týchto analýz Slovenská rektor-
ská konferencia podporila návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na 
novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, ktorej cieľom bolo oslobodiť pozemky 
a na nich stojace stavby slúžiace na vzdelávanie alebo vedecko-výskumné 
účely vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo štátu a v užívaní štát-
nych vysokých škôl od miestnej dane. 

Slovenská rektorská konferencia sa ešte v roku 2004 angažovala pri 
riešení problémov, ktoré nastali na vysokých školách pri zavádzaní systé-
mu Štátnej pokladnice. Na základe viacerých aktivít, o ktorých informuje 
výročná správa za rok 2004, minister financií SR v roku 2005 potvrdil, že 
problém klientov Štátnej pokladnice s viaczdrojovým financovaním výdav-
kov bude predmetom uvažovaných návrhov riešení smerujúcich k možnej 
zmene legislatívy ako aj systémovej aplikácie Štátnej pokladnice. 

7.4 Procesy zabezpečenia kvality

Procesy zabezpečenia kvality sú po roku 2003 (summit ministrov 
zodpovedných za vysoké školstvo v Berlíne) jednou z najaktuálnejších tém 



33

vysokoškolskej reformy v rámci bolonského procesu a v roku 2005 boli 
na Slovensku jednou z najčastejšie medializovaných tém. Bolo to práve 
Berlínske komuniké z roku 2003, ktoré zdôraznilo, že základnú zodpo-
vednosť za zabezpečenie kvality majú samotné vysoké školy. Na základe 
tohto politického dokumentu mali do roku 2005 národné systémy hod-
notenia kvality zahrnúť aj evaluáciu programov alebo inštitúcií, vrátane 
vnútorného hodnotenia, externých revízií, účasti študentov a publikácie 
výsledkov. 

Na základe záverov summitu v Berlíne, po analýze stavu v slovenskom 
vysokom školstve, rokovaniach v rámci Európskej asociácie univerzít a za-
sadnutiach pléna Slovenskej rektorskej konferencie prezident, Magnifi-
cencia Juraj Sinay, predložil členom SRK návrh projektu inštitucionálneho 
hodnotenia vysokých škôl SR, ktorý neskôr finančne podporilo Minister-
stvo školstva SR. Svojich zástupcov do pracovnej komisie na vypracovanie 
metodiky inštitucionálneho hodnotenia nominovali všetky tri reprezentá-
cie vysokých škôl teda SRK, Rada vysokých škôl SR a Študentská rada vy-
sokých škôl. Uvedený návrh projektu podporil aj predseda vlády SR s ďal-
šími členmi vlády, ktorí sa zúčastnili na spoločnom rokovaní s plénom SRK
6. 7. 2004 v Bratislave. Pracovná komisia začala svoju činnosť na projek-
te ešte v roku 2004 a prácu na metodike sebahodnotiacej správy ukonči-
la v apríli 2005. Práce na projekte však pokračovali ďalej, keď do projektu 
vstúpila Európska asociácia univerzít ako garant nezávislého a transpa-
rentného hodnotenia s medzinárodnou pridanou hodnotou. Práve pre 
tieto dôvody bola pôvodná metodika zamietnutá niektorými inštitúciami, 
ktoré s nevôľou sledovali legitímne úsilie Slovenskej rektorskej konferen-
cie zlepšiť kvalitu vysokého školstva na Slovensku. Problémom sa ukázala 
absencia znalosti o tom, čo je evaluácia, aké prostriedky využíva a čo je 
jej zámerom, aký je rozdiel medzi evaluáciou a akreditáciou a pod. me-
dzi širokou akademickou obcou. Zámerom Slovenskej rektorskej konfe-
rencie však nikdy nebolo nahradiť činnosť a povinnosti Akreditačnej ko-
misie. Naopak dikcia zákona o vysokých školách jasne ukázala, že obsah 
predloženého projektu je v súlade s prvými časťami procesu komplexnej 
akreditácie definovanej v zákone. Plénum Slovenskej rektorskej konferen-
cie preto považuje za významný prvok projektu akceptovanie sebahod-
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notiacich správ vysokých škôl, vypracovaných podľa metodiky projektu, 
Akreditačnou komisiou v rámci komplexnej akreditácie podľa § 84 ods. 3 
písm. a zákona o vysokých školách. Dôvodom je úsilie zabrániť prílišnému 
zaťaženiu pedagogických a výskumných pracovníkov na vysokých školách. 
Túto požiadavku členovia pléna tlmočili nielen predsedovi Akreditačnej ko-
misie, ale aj ministrovi školstva a predsedovi vlády SR. 

Európska asociácia univerzít na druhej strane trvala na skutočnosti, 
že ak má vstúpiť do projektu, chce používať svoju metodiku, ktorú bola 
ochotná prispôsobiť požiadavke slovenskej strany. Po vzájomných disku-
siách a po schválení plénom Slovenskej rektorskej konferencie a kladnom 
vyjadrení Ministerstva školstva SR Európska asociácia univerzít do projek-
tu vstúpila. Výsledkom negociácií, ktoré zabezpečila Slovenská rektorská 
konferencia, bolo 15. 12. 2005 podpísanie dohody medzi Ministerstvom 
školstva SR, Slovenskou rektorskou konferenciou a Európskou asociáciou 
univerzít. Európska asociácia univerzít na základe dohody vykoná medzi-
národné inštitucionálne evaluácie na 23 vysokých školách (19 verejných,
3 štátnych a 1 súkromnej vysokej škole) a to v dvoch cykloch do roku 
2007. Európska asociácia univerzít predloží sektorovú správu o stave 
vysokého školstva v Slovenskej republike a to na prelome rokov 2007 
a 2008 na základe individuálnych hodnotení a podkladov o vývojových 
trendoch v slovenskom vysokom školstve, ekonomike, demografii, vede 
a technike, ktoré predloží Slovenská rektorská konferencia a po diskusii 
na spoločných seminároch. Záverečná konferencia a rozšírenie výsled-
kov projektu sa budú konať v mesiacoch január – február 2008. 

Cieľom projektu inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl je vytvoriť 
národný systém inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl a podpora 
kultúry kvality vo vysokoškolskom systéme SR. Cieľom nie je ranking alebo 
rating vysokých škôl SR, ale poskytnúť vysokej škole obraz o nej samej na 
základe objektívneho hodnotenia kvality jej činností. Projekt je založený na 
koncepcii kvality ako súladu so zámerom (cieľom). Ide o najakceptovanej-
šiu koncepciu pre vnútornú kvalitu vysokoškolskej inštitúcie. 

Ak má vzniknúť Európsky vysokoškolský priestor, ktorého základom 
je kvalita, musí v Európe existovať dôvera medzi partnermi. Tu je možné 
dosiahnuť, len ak používané procesy zabezpečenia kvality budú využívať 
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rovnaké procesy a smernice. To zdôraznili aj ministri v Berlínskom komu-
niké ako „potrebu vyvinúť vzájomne zdieľané kritériá a metodológiu hodno-
tenia kvality“. Práve projekt inštitucionálneho hodnotenia má ambíciu na 
medzinárodnej scéne potvrdiť kvalitu našich vysokých škôl, ale aj pomôcť 
im odstrániť ich slabé stránky a zlepšiť silné stránky. 

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie mali tiež možnosť obo-
známiť sa s dokumentom Komisie KOM (2004) 624 Návrh odporúčania 
Rady a Európskeho parlamentu o ďalšej európskej spolupráci v oblasti 
zabezpečenia kvality vyššieho vzdelávania. Pozitívne ocenili odporúčanie, 
systémový prístup návrhu k presadzovaniu kvality vo vysokom školstve 
a zdôraznili potrebu prijatia kódexu zásad európskeho zabezpečenia kva-
lity. Prezident SRK, Magnificencia Juraj Sinay, v odpovedi na list generál-
neho riaditeľa sekcie európskej integrácie Ministerstva školstva SR zdô-
raznil, že aktivity Slovenskej rektorskej konferencie súvisiace s projektom 
inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl sú plne v súlade s návrhom 
odporúčania. 

V rámci kvality je na slovenských vysokých školách dôležitým prvkom 
akreditácia. V súvislosti s návrhom kritérií habilitačného konania a kona-
nia na vymenúvanie profesorov, ktoré Ministerstvo školstva SR predložilo 
členom Slovenskej rektorskej konferencie, boli na zasadnutí pléna prijaté 
odporúčania, ktorých zámerom bolo zosúladiť návrh s platným zákonom 
o vysokých školách a vyhláškou o postupe získavania vedecko-pedago-
gických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
a spresnenie navrhovaných kritérií a zvýšenie kvality.

Slovenská rektorská konferencia rokovala a pripomienkovala návrh 
kritérií na komplexnú akreditáciu, ktoré predložil minister školstva na ro-
kovaní pléna 21. 9. 2005 Gabčíkove a členovia Slovenskej rektorskej kon-
ferencie o nich rokovali aj na mimoriadnom zasadnutí 27. 10. 2005 v Bra-
tislave. Keďže návrh kritérií sa dotýka hodnotenia výskumu na vysokých 
školách a výstupy z komplexnej akreditácie budú slúžiť na diverzifikáciu 
slovenského vysokého školstva, Slovenská rektorská konferencia otvore-
ne uvítala predložený návrh a ocenila zámer diferencovať vysoké školy 
podľa kvality vzdelávania, vedy a výskumu. Plénum Slovenskej rektorskej 
konferencie vo svojom stanovisku konštatovalo, že vypracovanie kritérií 
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a metodiky hodnotenia vysokých škôl si vyžaduje väčší časový priestor, 
ale aj presné formulovanie požiadaviek a pripomienok zo strany vysokých 
škôl a kvalifikovanú diskusiu. Slovenská rektorská konferencia zároveň po-
žiadala ministra školstva, aby proces komplexných akreditácií začal v čo 
najskoršom termíne po ukončení pripomienkového konania. Konkrétne 
pripomienky k návrhu boli predložené ministerstvu školstva. 

Slovenská rektorská konferencie navrhla ministrovi školstva SR zria-
denie iniciatívy súvisiacej s problematikou akreditácie učiteľských študij-
ných programov a za jej člena nominovala viceprezidenta SRK Magnifi-
cenciu Daniela Kluvanca. Táto iniciatíva prispela k doriešeniu akreditácie 
učiteľských študijných programov v roku 2005.

7.5 Veda a technika,
vedecko-výskumná infraštruktúra

Dňa 31. 5. 2005 plénum Slovenskej rektorskej konferencie prijalo 
vyhlásenie, ktorým sa jeho členovia prihlásili k úsiliu vlády SR posilniť kon-
kurencieschopnosť Slovenska do roku 2010, t.j. Lisabonskej stratégii pre 
Slovensko. Vyjadrili súhlas s navrhovanými akčnými plánmi a ich oblasťa-
mi a uvítali záujem o modernú vzdelávaciu politiku v rámci vedomostnej 
spoločnosti. V tejto súvislosti plénum Slovenskej rektorskej konferencie 
zdôraznilo potrebu dostatočných a trvalých zdrojov pre kvalitné vysokoš-
kolské vzdelávanie, vedu, techniku, umenie, kultúru a inovácie a osobitne 
pre vybudovanie kvalitnej infraštruktúry. 

Slovenská rektorská konferencia už dlhodobo upozorňovala na ne-
dostatočnú vybavenosť a zastaranosť vysokoškolskej, vedecko-výskumnej 
a umelecko-výskumnej infraštruktúry, ktorá je z hľadiska potrieb vedomost-
nej spoločnosti mimoriadne nízka. Ako taká je v súčasnom stave bariérou 
pre partnerstvo našich univerzít v európskom priestore, neumožňuje do-
statočne aktívnu účasť na budovaní európskeho vzdelávacieho, výskum-
ného a kultúrneho priestoru, prudko znižuje našu atraktivitu ako partne-
rov tak na účely výskumu, umenia ako aj vzdelávania. Preto Slovenská 
rektorská konferencia navrhla vytvorenie samostatného sektorového 
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operačného programu pre budovanie a modernizáciu vedecko-výskum-
nej a umelecko-výskumnej infraštruktúry v Slovenskej republike v rámci 
Štrukturálnych fondov Európskej únie. Vytvorenie sektorového operač-
ného programu, podľa členov Slovenskej rektorskej konferencie, podporí 
konvergenciu slovenských regiónov navzájom, ale aj s európskymi región-
mi, zvýši atraktívnosť Slovenska pre zahraničných investorov a zlepší pod-
mienky pre pôsobenie domácich, resp. zahraničných malých a stredných 
podnikov, zvýši rast HDP, zlepší kvalitu vzdelávacej a vedecko-výskumnej 
činnosti vysokých škôl a ľudského a produkčného kapitálu Slovenskej re-
publiky.

Slovenská rektorská konferencia v spomínanom vyhlásení zaujala po-
stoj aj ku kultúre, ktorá neodmysliteľne patrí k Európe. Vysoké školy ume-
leckého smeru, ktoré sú integrované do rezortu ostatných vysokých škôl, 
upozornili na to, že nemajú vytvorený vlastný realizačný priestor a preto 
Slovenská rektorská konferencia odporučila vytvoriť aj sektorový ope-
račný program orientovaný na činnosť umeleckých vysokých škôl, čo by 
umožnilo prepojenie dizajnérskych a úžitkových disciplín s priemyslom.

V súvislosti s možnosťou čerpania štrukturálnych fondov slovenskými 
regiónmi, plénum Slovenskej rektorskej konferencie vyjadrilo znepokojenie 
nad tým, že vysoké školy v regióne mesta Bratislavy, ktoré sú začlenené 
v programovom cieli 2, nemajú rovnaké podmienky na čerpanie financií 
ako ostatné vysoké školy z regiónov v cieli 1. Stav vysokoškolskej, vedec-
ko-výskumnej a umeleckej infraštruktúry na uvedených vysokých školách 
je rovnako nedostatočný ako na vysokých školách v ostatných regiónoch 
SR. Plénum Slovenskej rektorskej konferencie preto vyzvalo zodpovedné 
orgány hľadať také nástroje, ktoré pri čerpaní štrukturálnych fondov vy-
tvoria rovnocenné podmienky pre slovenské vysoké školy. 

Znenie stanoviska prezentoval prezident SRK Magnificencia Ju-
raj Sinay aj predsedovi vlády SR na spoločnom zasadnutí 14. 6. 2005. 
Stanovisko bolo ďalej zaslané podpredsedovi vlády SR Pálovi Csákymu, 
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR a predsedovi Slovenskej 
akadémie vied. V úsilí presadiť zámer Slovenskej rektorskej konferencie 
sa Magnificencia Juraj Sinay stal členom expertnej pracovnej skupiny
„Partnerstvo pre Národný rámec“, ktorá mala vypracovať Národný stra-
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tegický referenčný rámec na roky 2007 – 2013 určujúci hlavné priori-
ty SR pre čerpanie Štrukturálnych fondov EÚ pre obdobie rokov 2007 
– 2013. Prezident SRK Magnificencia Vladimír Báleš na konci roka 2005 
spolu s predsedom Rady vysokých škôl SR, predsedom Slovenskej akadé-
mie vied, prezidentom Zväzu priemyslu Slovenska a prezidentom Zväzu 
priemyselných výskumných a vývojových organizácií opätovne upozorni-
li predsedu vlády SR na problematiku financovania výskumu a vývoja zo 
štrukturálnych fondov EÚ v programovacom období 2007 – 2013 v Bra-
tislave a jej okolí. 

Dôležitou aktivitou, ktorá sa v roku 2005 plne rozbehla v celej Eu-
rópe, bolo pripomienkovanie návrhu 7. rámcového programu EÚ pre 
výskum, do ktorého sa zapojila aj Slovenská republika. Aj členovia Slo-
venskej rektorskej konferencie boli oboznámení s návrhom, ktorý bol 
prezentovaný na výjazdovom zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej kon-
ferencie v Bruseli priamo zástupcami Európskej komisie, vďaka infor-
máciám Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, Európskej asociácii uni-
verzít a prostredníctvom sekcie vedy a techniky ministerstva školstva. 
Slovenská rektorská konferencia súhlasí so stanoviskom Európskej 
asociácie univerzít, ktorá podporila základný výskum prostredníctvom
Európskej výskumnej rady, zvýšenie mobility prostredníctvom akti-
vít programu Marie Curie a trvala na navrhovanej výške financií pre
program, ako bola predstavená vo finančnej perspektíve na roky
2007 – 2013. Zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie sa zú-
častňovali na expertných stretnutiach k 7. rámcovému programu na 
ministerstve školstva a mali možnosť vyjadriť sa k ich návrhom. Pra-
covná komisia SRK pre výskum predložila pripomienky k stanovisku SR 
k legislatívnemu návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady
o 7. rámcovom programe ES v oblasti výskumu, technického rozvoja 
a demonštračných činností (2007 – 2013).

Prezident SRK Magnificencia Juraj Sinay požiadal v roku 2005 pred-
sedu vlád SR, aby Slovensko odmietlo navrhované krátenie rozpočtu pre 
výskum v rámci rozpočtu EÚ na roky 2007 – 2013, keďže v rámci diskusií 
o rozpočte bol predložený návrh na krátenie navrhovanej finančnej per-
spektívy pre 7. rámcový program.
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Významným prvkom v oblasti ľudských zdrojov vo vede a technike na 
európskej úrovni bolo prijatie Európskej charty výskumných pracovníkov 
a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov. Ide o kľúčové do-
kumenty, ktorými chce Európska komisia zatraktívniť kariéru výskumní-
ka v Európe. Charta a kódex dávajú individuálnym výskumníkom rovnaké 
práva a povinnosti v rámci všetkých členských krajín. Ich cieľom je od-
strániť miestnu, regionálnu, národnú alebo sektorovú fragmentáciu a tak 
povzbudiť k maximálnemu využitiu európskeho potenciálu. Ide o odporú-
čania a ich aplikácia, napr. na vysokých školách, je dobrovoľná. Slovenská 
rektorská konferencia spoločne so SAIA, n. o. a sekciou vedy a techniky 
ministerstva školstva zorganizovali v rámci Týždňa vedy na Slovensku od-
borný seminár o týchto dokumentoch. Na seminári rektori slovenských 
vysokých škôl podpísali vyhlásenie o prijatí princípov Európskej charty vý-
skumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pra-
covníkov, ktoré bolo zverejnené v univerzitných časopisoch, na webových 
stránkach vysokých škôl a Slovenskej rektorskej konferencie. Slovenská 
rektorská konferencia bola druhou národnou rektorskou konferenciou, 
ktorá oficiálne pristúpila k Európskej charte výskumných pracovníkov 
a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov a táto informácia 
bola prostredníctvom ERA – careers publikovaná v celej Európe. 

V rámci európskej iniciatívy Výskumníci v Európe Slovenská rektor-
ská konferencia povzbudila vysoké školy k aktivite dni otvorených dverí, 
ktoré sa konali v priebehu roku 2005, najintenzívnejšie v Týždni vedy na 
Slovensku. Cieľom tejto aktivity je predovšetkým osloviť maturantov ako 
potencionálnych uchádzačov o štúdium, výchovných poradcov gymnázií 
a ďalších stredných škôl a rodičov. Vysoké školy, fakulty alebo ústavy však 
chcú aj prezentovať výsledky svojej pedagogickej, výskumnej a umeleckej 
činnosti, sprístupňujú učebne, laboratóriá, organizujú odborné prednášky 
a výstavy. Informáciu o dňoch otvorených dverí na slovenských vysokých 
školách v roku 2005 nájdete na webovej stránke www.srk.sk. 

V rámci príprav činnosti Agentúry na podporu výskumu a vývoja mali 
členovia Slovenskej rektorskej konferencie možnosť navrhnúť zástupcov 
svojich vysokých škôl ako nominantov na členov predsedníctva agentú-
ry a neskôr do rád agentúry a prípadných pracovných skupín. Slovenská 
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rektorská konferencia navrhla zástupcu akademickej obce do Dozornej 
rady pre letecký výskum v Európe („ACARE“). Taktiež nominovala člena 
slovenskej akademickej obce do Stáleho výboru Európskej nadácie pre 
vedu pre oblasť spoločenských vied, ďalej navrhla zástupcov sektora vy-
sokých škôl v komisii pre koordináciu prípravy „Národného bezpečnost-
ného programu“. Slovenská rektorská konferencia sa usilovala o nominá-
ciu zástupcu Slovenska do Riadiaceho výboru Európskej výskumnej rady 
prostredníctvom Európskej asociácie univerzít, avšak všetky návrhy boli 
zamietnuté pre nedostatok zahraničných skúseností nominovaných. Slo-
venská rektorská konferencia nominovala prostredníctvom Ministerstva 
školstva SR zástupcov akademickej obce do ďalších orgánov Európskej 
výskumnej rady. 

7.6 Bolonský proces

Mnohé aktivity Slovenskej rektorskej konferencie sa týkajú reformy vy-
sokého školstva a budovania Európskeho vysokoškolského a výskumného 
priestoru v rámci tzv. bolonského procesu. Ide napr. o procesy zabezpe-
čenia kvality, sociálnu dimenziu vysokého školstva, výskumu na vysokých 
školách a atď. Na základe podnetu Európskej asociácie univerzít členovia 
pléna Slovenskej rektorskej konferencie prijali 19. 1. 2005 vyhlásenie pri 
príležitosti rokovania ministrov školstva v Bergene (Nórsko, 2005). 

Slovenská rektorská konferencia v ňom deklarovala účasť, podporu 
a realizáciu reformy vo vysokom školstve v rámci bolonského procesu 
a vyhlásila podporu Európskej asociácii univerzít v jej úsilí budovať Európ-
sky vysokoškolský priestor. Kladne hodnotila základnú myšlienku Európskej 
asociácie univerzít a jej členov, že spoločnosť založená na vedomostiach 
potrebuje silné univerzity, ktoré poskytujú kvalitné vzdelanie založené na 
aktuálnych poznatkoch výskumu a prezentovala už dosiahnuté výsledky 
reformy na národnej úrovni. 

Vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie sa konkrétne zaoberalo 
dvomi oblasťami a to výskumom a zabezpečením kvality na vysokých ško-
lách. V oblasti výskumu Slovenská rektorská konferencia súhlasila s posil-
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nením prepojenia Európskeho vysokoškolského a výskumného priestoru, 
zintenzívnením prepojenia výskumu a vzdelávania na vysokých školách 
tak, aby boli v centre rozvoja vedy a inovácií v Európe. Postavenie univerzít 
má byť posilnené, pretože sú základom európskej výskumnej politiky. Slo-
venská rektorská konferencia ďalej súhlasila so zvýšením zodpovednosti 
vysokých škôl za zabezpečenie kvality vo vedecko-výskumnej a vzdelávacej 
činnosti, ktorá musí byť pravidelne monitorovaná a zlepšením kultúry kva-
lity.

Problematike mobility sa členovia Slovenskej rektorskej konferencie 
venovali aj na rokovaní s predstaviteľkami Slovenskej akademickej a infor-
mačnej agentúry, n. o. (SAIA, n. o.) na 32. riadnom zasadnutí v Košiciach. 
Slovenská rektorská konferencia odporučila SAIA, n. o. rozšíriť aktivity 
najmä smerom reprezentácie k zahraničiu a odporučila ministrovi škol-
stva SR zvýšiť finančné prostriedky pre Stredoeurópsky výmenný prog-
ram pre univerzitné štúdia (CEEPUS).

V súvislosti s aktivitou Národnej kancelárie programu Sokrates 
– projekt národného tímu bolonských promótorov, Slovenská rektorská 
konferencia poskytla priestor na svojej webovej stránke národnému tímu 
a rozšírila a aktualizovala informácie týkajúce sa bolonského procesu 
a aktivít, ktoré sa v jeho rámci konali na európskej a národnej úrovni. 
Slovenská rektorská konferencia podporila tento projekt ako možnosť 
ďalšieho šírenia informácií na vysokých školách. 

7.7 Štrukturálne fondy

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Magnificencia Juraj 
Sinay sa stal členom expertnej pracovnej skupiny „Partnerstvo pre Ná-
rodný rámec“, ktorá mala vypracovať Národný strategický referenčný 
rámec na roky 2007 – 2013 určujúci hlavné priority SR pre čerpanie 
Štrukturálnych fondov EÚ pre obdobie rokov 2007 – 2013. 

V súvislosti s čerpaním štrukturálnych fondov EÚ na operačné
priority na programovacie obdobie 2007 – 2013, v zmysle schváleného 
Národného strategického referenčného rámca, mali vysoké školy SR na 
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prelome rokov 2005/2006 možnosť predkladať projektové zámery do 
zásobníkov projektov pre špecifické priority výskumu a vývoja; moderného 
vzdelávania pre znalostnú spoločnosť a inovácií, informatizácie a znalost-
nej ekonomiky.

7.8 Konferenčné podujatia

Dňa 25. 2. 2005 organizovali Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
a Slovenská rektorská konferencia sympózium „Spoločenské vedy a vyso-
koškolské vzdelávanie v podmienkach EÚ“, na ktorom sa zúčastnili učitelia 
a vedeckí pracovníci vysokých škôl SR, predovšetkým akademickí funkcio-
nári. Fórum referátov i diskusné fórum prostredníctvom univerzitnej vi-
deosiete VRVŠ preberalo 11 slovenských univerzít. Úlohou sympózia bolo 
interpretovať aktuálne spoločensko-vedné témy formulujúce hodnotové 
orientácie a ľudskú profiláciu, ale aj otvoriť moderný akademický dialóg 
o vývinových premenách a perspektívach humanitného vzdelávania na vy-
sokých školách v SR ako súčasti európskeho priestoru. 

Významnou aktivitou Slovenskej rektorskej konferencie do roku 2008 
bude zabezpečenie projektu inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl 
v SR. Medzinárodné evaluácie vysokých škôl, ktoré vykonajú odborníci
Európskej asociácie univerzít, prebiehajú na vysokých školách od sep-
tembra 2005. V tejto súvislosti Slovenská rektorská konferencia, mi-
nisterstvo školstva a Európska asociácia univerzít zorganizovali v dňoch
13. a 14. 9. 2005 odborný seminár s názvom „Procesy zabezpečenia 
kvality v Európskom vysokoškolskom priestore a projekt inštitucionálneho 
hodnotenia vysokých škôl SR“. 

Na seminári vystúpil aj Magnificencia Juraj Sinay, predseda pracov-
nej komisie pre projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR, 
Dr. Guy Haug, zástupca Generálneho direktoriátu pre vzdelávanie a kul-
túru Európskej komisie, prof. Dagmar Lesáková, národná promótorka 
pre zabezpečenie kvality na vysokých školách, Dr. Achim Hopbach, vedúci 
Projektu Q (kvalita) v Nemeckej rektorskej konferencii a prof. Matej Bílý, 
podpredseda Akreditačnej komisie SR. Konkrétne príklady z oblasti za-
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bezpečenia kvality na vysokých školách prezentovali doc. Ivan Ostrovský, 
prorektor Univerzity Komenského v Bratislave a doc. Vladimír Penjak, 
prorektor Technickej univerzity v Košiciach. Druhý deň seminára bol veno-
vaný evaluačnému procesu Európskej asociácie univerzít a vysoké školy 
boli na ňom oboznámené s požiadavkami EUA ako vypracovať sebahod-
notiacu správu a ako bude prebiehať hodnotenie tímami EUA. Seminár 
pre ostatné vysoké školy, ktoré podstúpia sebahodnotenie a hodnotenie 
tímami EUA v akademickom roku 2006/2007, bude SRK organizovať 
v roku 2006. 

Slovenská rektorská konferencia, SAIA, n. o. a sekcia vedy a techniky 
Ministerstva školstva SR pripravili 10. 11. 2005 v Bratislave odborný se-
minár s názvom „Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex sprá-
vania pre nábor výskumných pracovníkov a ich aplikácia v SR“. Seminár 
bol venovaný postaveniu výskumníka na Slovensku. Na seminári účastníci 
vyzvali všetky zainteresované strany k celonárodnej diskusii a odporučili 
pokračovať v šírení informovanosti o existencii Charty a Kódexu na vyso-
kých školách, verejných a súkromných výskumných organizáciách, organi-
záciách financujúcich výskum ako aj samotných výskumných pracovníkov 
vo všetkých fázach ich kariéry. Ďalej navrhli vytvoriť pracovnú skupinu ad 
hoc zloženú zo zástupcov všetkých zainteresovaných strán pod gesciou 
Ministerstva školstva SR, ktorá porovná Chartu a Kódex s platnou legisla-
tívou a zaužívanou praxou na Slovensku a navrhne zmeny, ktoré podporia 
organizácie pri zavádzaní princípov Charty a Kódexu a zlepšia pracovno-
právne a spoločenské postavenie výskumníkov.

7.9 Šport na vysokých školách

Na zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie 28. 6. 2005 
v Košiciach sa zúčastnili predstavitelia Slovenskej asociácie univerzitné-
ho športu (ďalej len „SAUŠ“), aby spoločne rokovali o spolupráci v oblasti 
univerzitného športu. Plénum Slovenskej rektorskej konferencie na uve-
denom zasadnutí odporučilo ministrovi školstva SR výraznejšie finančne 
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podporovať činnosť športových aktivít univerzitných športových klubov. 
Ďalším výsledkom rokovania bolo založenie pracovnej komisie SRK pre 
šport, ktorá následne spolu s SAUŠ vypracovala a predložila členom 
pléna návrh na financovanie vysokoškolských športových klubov. Sloven-
ská rektorská konferencia predložila schválený návrh ministerstvu škol-
stva. 

7.10 Nominácie členov
Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia nominovala svojich riadnych a čest-
ných členov do rôznych akademických, ale aj celospoločenských výborov, 
orgánov či komisií.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Magnificencia Juraj 
Sinay bol:
• členom expertnej pracovnej skupiny „Partnerstvo pre Národný rá-

mec“,
• členom Monitorovacieho výboru Sektorového operačného programu 

Ľudské zdroje pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
• členom Priemyselného fóra pri Ministerstve hospodárstva SR,
• členom Rezortnej koordinačnej komisie Ministerstva školstva SR,
• podpredsedom pracovnej skupiny VIII. Veda, vzdelávanie, kultúra Ná-

rodného konventu o Európskej únii,
• členom programového výboru časopisu Academia,
• predsedom pracovnej komisie SRK pre projekt inštitucionálneho hod-

notenia vysokých škôl SR,
• predsedom pracovnej komisie SRK pre šport a pracovnej komisie 

SRK pre výskum.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Magnificencia
Vladimír Báleš bol:
• zvolený za podpredsedu Hospodárskeho a sociálneho výboru SR,
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• členom Monitorovacieho výboru Jednotného programového doku-
mentu NUTS II - Bratislava cieľ 2 pri Ministerstve práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR,

• členom Priemyselného fóra pri Ministerstve hospodárstva SR,
• členom pracovnej skupiny VIII. Veda, vzdelávanie, kultúra Národného 

konventu o Európskej únii,
• členom riadiaceho výboru programu Sokrates.

Viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Magnificencia 
Daniel Kluvanec bol:
• členom Monitorovacieho výboru pre regionálny operačný program 

pri Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR,
• členom Národného monitorovacieho výboru pre Rámec podpory 

Spoločenstva pri Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR,
• členom Monitorovacieho výboru pre operačný program životné pro-

stredie pri Ministerstve životného prostredia SR,
• predsedom pracovnej komisie SRK pre vzdelávanie.

Viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Magnificencia 
Vojtech Kollár bol:
• členom Spoločného konzultačného výboru EÚ-SR,
• predsedom pracovnej komisie SRK pre financie.

Člen Slovenskej rektorskej konferencie Magnificencia Branislav 
Lichardus zastupoval SRK v:
• pracovnej skupine VI. Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika 

Národného konventu o Európskej únii,
• pracovnej skupine VIII. Veda, vzdelávanie, kultúra Národného konven-

tu o Európskej únii.

Člen Slovenskej rektorskej konferencie Magnificencia Peter Blaho 
bol:
• predsedom právnej pracovnej komisie SRK.
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Čestný člen a bývalý prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
prof. Juraj Stern zastupoval SRK a tretí sektor v:
• Ekonomickom a sociálnom konzultačnom výbore Európskej únie a Slo-

venskej republiky ECOSOC.

Čestný člen a bývalý prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
prof. Milan Dado zastupoval SRK v:
• Rade vlády SR pre informatiku,
• Monitorovacom výbore pre sektorový operačný program doprava 

a telekomunikácie pri Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií 
SR,

• pracovnej skupine pri Ministerstve školstva SR pre reformu vedy 
v SR,

• komisii ministra školstva SR pre pravidelné zhodnocovanie stavu in-
fraštruktúry výskumu a vývoja SR vybudovanej z prostriedkov štátne-
ho rozpočtu.

7.11 Cena GRAND PRIX Ľudovej banky
za vzdelanosť

Ľudová banka, a. s. a Slovenská rektorská konferencia od roku 1997 
každoročne udeľujú cenu „GRAND PRIX Ľudovej banky za vzdelanosť“. 
Ocenenie sa udeľuje najlepším absolventom všetkých vysokých škôl na 
Slovensku. Zámerom tohto projektu je motivovať študentov k dosahova-
niu lepších študijných výsledkov a upriamiť pozornosť verejnosti na význam 
vzdelania a vzdelanosti pre spoločnosť. Slovenská rektorská konferencia 
v tomto projekte zastrešuje výber najlepších absolventov. V zmysle štatú-
tu ceny sú hlavnými kritériami výberu vynikajúce študijné výsledky, výraz-
ná medzinárodná reprezentácia, príp. úspech a všeobecná rozhľadenosť 
a osobnostný profil absolventa. 

Deviate udelenie ceny sa konalo v bratislavskej Redute 13. 11. 2005. 
21 laureátov si prevzalo ocenenie z rúk prezidenta Slovenskej rektorskej 
konferencie, ktorý je súčasne aj predsedom Kolégia GRAND PRIX, čle-
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na Kolégia GRAND PRIX, predsedu predstavenstva Ľudovej banky, a. s., 
riaditeľa Ing. Jozefa Kollára, PhD. a pani Silvie Gašparovičovej, manželky 
prezidenta SR, ktorá prevzala záštitu nad podujatím.

7.12 Cena Wernera von Siemens
Excellence Award

V roku 2005 sa konal 5. ročník udelenia ceny „Werner von Siemens 
Excellence Award“, ktorá slúži na podporu výnimočných výkonov v oblas-
ti vzdelávania a vedeckého výskumu. Cenu zriadili spoločnosti Siemens 
s.r.o., Siemens Business Services s.r.o., SWH s.r.o. a Slovenská rektorská 
konferencia.

Cena Werner von Siemens Excellence Award sa udeľuje v oblas-
tiach:
• výroba, prenos a rozvod elektrickej energie, 
• informačné a komunikačné produkty a siete, 
• dopravná technika, zabezpečovacie a riadiace systémy pre dopravu, 
• automatizačná technika a pohony, produkty, systémy a zariadenia 

pre automatizáciu výroby a procesov, 
• priemyselné investičné zariadenia a celky, technika pre investičné cel-

ky, technické služby, 
• technológie budov, služby, produkty a riešenia v oblasti technologické-

ho vybavenia stavieb, 
• výroba svetelných zdrojov, 
• medicínska technika, prístroje a služby zdravotníckej techniky pre 

diagnostiku a terapiu, 
• výskum a vývoj vo vzťahu k ochrane životného prostredia, ekologické 

výrobné technológie pre elektrotechnický priemysel. 
Cenou Werner von Siemens Excellence Award môžu byť taktiež hodnote-
né práce z oblasti nových technológií, ktoré nachádzajú uplatnenie v uve-
dených odboroch a dosahujú vynikajúce výsledky.
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8. Zahraničné aktivity

Slovenská rektorská konferencia kladie dôraz nielen na domácu vy-
sokoškolskú politiku, ale aj na medzinárodnú spoluprácu, posilnenie po-
stavenia v Európskej asociácii univerzít (European University Association, 
EUA), zlepšenie spolupráce s národnými rektorskými konferenciami, ale 
aj spoluprácu samotných slovenských vysokých škôl so zahraničnými in-
štitúciami. Všetky tieto aktivity sú zamerané na jeden cieľ - plnohodnotné 
začlenenie sa slovenských vysokých škôl do Európskeho vysokoškolského 
a výskumného priestoru.

8.1 Spolupráca v rámci
Európskej asociácie univerzít

Európska asociácia univerzít združuje nielen národné rektorské kon-
ferencie, ale aj vysoké školy, či iné akademické organizácie a tak vytvára 
priestor nielen pre prezentáciu, tvorbu vysokoškolskej politiky na európ-
skej úrovni, ale aj pre hľadanie partnerov. Slovenská rektorská konferencia 
je riadnym kolektívnym členom s právom účasti na zasadnutiach výboru 
a valného zhromaždenia a plným hlasovacím právom. Okrem Slovenskej 
rektorskej konferencie sú individuálnymi členmi asociácie s právom účas-
ti na valných zhromaždeniach a plným hlasovacím právom 8 slovenských 
univerzít a s právom pridruženého člena 1 univerzita. 

Európska asociácia univerzít v roku 2005 pripravila pre svojich čle-
nov 2 nadnárodné konferencie a 4 zasadnutia výboru, na ktorých sa zú-
častnili aj zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie. Konkrétne išlo 
o (i) 1. zasadnutie výboru EUA a rokovanie generálnych sekretárov ná-
rodných rektorských konferencií 20. – 21. 1. 2005 v Bruseli (Belgicko); 
(ii) 2. zasadnutie výboru EUA, zasadnutie generálnych sekretárov národ-
ných rektorských konferencií, 4. valné zhromaždenie EUA a 3. EUA kon-
venciu európskych vysokých škôl s názvom „Silné univerzity pre Európu“
30. 3. – 2. 4. 2005 v Glasgowe (Veľká Británia); (iii) 3. zasadnutie výboru 
EUA 15. 4. 2005 v Bruseli (Belgicko); (iv) 4. zasadnutie výboru EUA, zasad-
nutie generálnych sekretárov národných rektorských konferencií a konfe-
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rencia EUA „Výskum na európskych univerzitách: stratégie a financovanie“
 20. – 22. 10. 2005 v Uppsale (Švédsko).

Na 1. zasadnutí výboru EUA a rokovaní generálnych sekretárov ná-
rodných rektorských konferencií 20. – 21. 1. 2005 v Bruseli sa zúčast-
nila generálna sekretárka Slovenskej rektorskej konferencie Mgr. Mária 
Čikešová. Na zasadnutí generálnych sekretárov prezentovala vysokoškol-
ský sektor v SR. Okrem iného sa na rokovaní hovorilo o pripravovanom 7. 
rámcovom programe pre výskum,  projekte bolonských promótorov. Za-
sadnutie výboru sa venovalo pripravovaným voľbám prezidenta a členov 
rady EUA, schválilo rozpočet EUA na rok 2005, rokovalo o predbežných 
výsledkoch správy TRENDS IV., spolupráci s Európskou asociáciou pre 
zabezpečenie kvality vo vysokom školstve („ENQA“) na príprave podkla-
dov pre Bologna follow-up group a summit ministrov školstva v Bergene 
a o projektoch týkajúcich sa zabezpečenia kvality, prioritách a aktivitách 
EUA pre oblasť výskumu a prípravy 7. rámcového programu, posúdilo do-
kument „Zodpovedné partnerstvo: návod na zlepšenie spolupráce vo vý-
skume a transfere vedomostí medzi vedou a priemyslom“ a návrh stano-
viska k návrhu smernice o službách vo vnútorných trhoch č. COM (2004) 
2 známej ako Bolkesteinova smernica.

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie na svojom 31. riadnom za-
sadnutí 10. 3. 2005 v Trnave vyjadrilo podporu návrhu pozície Európskej 
asociácie univerzít k návrhu smernice o službách vo vnútornom trhu a zá-
roveň vzalo na vedomie dokument „Zodpovedné partnerstvo – spájanie 
síl vo svete otvorených inovácií. Sprievodca pre lepšiu spoluprácu vo vý-
skume a prenose vedomostí“ predložený Európskou asociáciou univerzít 
na zasadnutí výboru v Bruseli 20. 1. 2005. Na základe podnetu Európskej 
asociácie univerzít členovia pléna Slovenskej rektorskej konferencie prijali 
19. 1. 2005 vyhlásenie pri príležitosti rokovania ministrov školstva v Ber-
gene. 

Druhé zasadnutie výboru EUA v roku 2005, zasadnutie generál-
nych sekretárov národných rektorských konferencií, 4. valné zhro-
maždenie EUA a 3. EUA konvencia „Silné univerzity pre Európu“ 
z 30. 3. – 2. 4. 2005 v Glasgowe sa niesli v duchu prípravy vyhláse-
nia vysokých škôl určenom pre summit ministrov školstva konaného 
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v rámci bolonského procesu. Na zasadnutiach a konferencii sa zúčast-
nil Magnificencia Juraj Sinay, prezident SRK a Mgr. Mária Čikešová, ge-
nerálna sekretárka SRK. Na zasadnutí generálnych sekretárov Sybille 
Reichertová a Christian Tauch informovali o hlavných zisteniach a zá-
veroch správy TRENDS IV., ktorá analyzovala stav v európskom vyso-
kom školstve v rokoch 2004 – 2005 na základe dotazníkov národných 
rektorských konferencií a návštev 62 univerzít, medzi nimi aj Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. Išlo o vysokoškolské inštitúcie, ktoré apli-
kovali ciele, resp. niektoré z cieľov bolonského procesu. Finálna verzia 
TRENDS IV. bola predložená na zasadnutí ministrov zodpovedných za 
vysoké školstvo v Bergene (20. – 21. 5. 2005).

Na rokovaní výboru EUA prezident Eric Froment a generálna sekre-
tárka Lesley Wilsonová informovali o príprave summitu ministrov v Ber-
gene, pričom najväčšia diskusia sa týkala Európskeho registra akreditač-
ných agentúr. Ďalej sa rokovalo o Správe o aktivitách Rady EUA pre 2001 
– 2005 vrátane finančnej správy za roky 2001 – 2005. Na valnom zhro-
maždení bol za nového prezidenta EUA zvolený prof. Georg Winckler, rek-
tor Viedenskej univerzity a prezident Rakúskej rektorskej konferencie. Za 
členov Rady EUA na roky 2005 – 2009 boli zvolení prof. Jaak Aviksoo 
(Estónsko), prof. Pierre de Maret (Belgicko), prof. Roderick Floud (Veľká 
Británia), prof. Peter Gaehtgens (Nemecko), prof. Jean-Marc Rapp (Švaj-
čiarsko), prof. Gülsün Saglamerová (Turecko), prof. Christina Ulleniusová 
(Švédsko) a prof. Frans van Vught (Holandsko). 

Na konvencii „Silné univerzity pre Európu“ vystúpil aj komisár pre vzde-
lávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť EK Ján Figeľ, ktorý sa 
venoval bolonskému procesu a Lisabonskej agende. Za výzvu pre európ-
ske vysoké školy označil zvýšenie počtu obyvateľov s ukončeným vysoko-
školským vzdelaním a posilnenie pozície európskych univerzít vo svetovom 
výskume. Od rokovania ministrov zodpovedných za vysoké školstvo, ktorí 
sa stretnú v Bergene, očakáva prijatie rozhodnutí súvisiacich so zabezpe-
čením kvality a Európskeho kvalifikačného rámca. Záujem o európsku re-
formu prejavili aj predstavitelia medzinárodných organizácií združujúcich 
vysoké školy vo svete ako Medzinárodná asociácia univerzít (IAU), Americ-
ká rada pre vzdelávanie (ACE) a iní. Konvencia sa v rámci pracovných sku-
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pín venovala témam (i) základné hodnoty európskych univerzít v reakcii 
na vyvíjajúce sa spoločenské potreby, (ii) zlepšenie výskumného poslania 
univerzít, (iii) trvalá aplikácia bolonskej reformy na vysokých školách, (iv) 
zlepšenie kvality v európskom vysokom školstve a (v) financovanie európ-
skeho vysokého školstva. 

Na záver konvencie vystúpil predseda Európskej komisie José M.
Barroso, ktorý vo svojom príhovore označil vzdelanie za kľúčový nástroj 
zlepšenia európskej ekonomiky. Vzdelávanie, vedu, kultúru a učenie sa na-
zval základnými hodnotami spoločnosti. Znenia správ zo služobných ciest 
boli zverejnené na webovej stránke SRK. 

Na 3. zasadnutí výboru EUA 15. 4. 2005 v Bruseli sa za SRK nezú-
častnil žiaden zástupca, keďže v uvedenom týždni sa konalo aj výjazdové 
zasadnutie SRK v Bruseli. 

Na 4. zasadnutí výboru EUA sa zúčastnil Magnificencia Vladimír
Báleš, nový prezident SRK. Zároveň sa zúčastnil na konferencii EUA „Vý-
skum na európskych univerzitách: stratégie a financovanie“ v Uppsale. 

8. 2 Stretnutie prezidentov národných
rektorských konferencií 

Od roku 2001 sa prezidenti národných rektorských konferen-
cií Rakúska, Česka, Maďarska, Slovinska, Chorvátska a Sloven-
ska a od roku 2005 Poľska stretávajú na každoročných rokova-
niach. V roku 2005 sa spoločné rokovanie konalo v Prahe (Česko, 
3. – 4. 3. 2005). Na rokovaní sa zúčastnil prezident SRK Magnificencia 
Juraj Sinay a generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová. Na stretnutí 
sa hovorilo o súčasnom vývoji vo vysokom školstve a výskume v Európe 
s osobitým zreteľom na regionálny aspekt. Konkrétnu pozornosť venova-
li prítomní úsiliu akademickej obce sledovať hlavnú stratégiu Európskej 
asociácie univerzít – rozšíriť ponuku vzdelávania, predovšetkým bakalár-
skych študijných programov, zachovať kvalitatívne štandardy magister-
ských študijných programov, podporiť myšlienku doktorandských študij-
ných programov ako základu pre vybudovanie Európskeho výskumného 



52

priestoru. Účastníci informovali o  vývoji bolonskej reformy vo svojej kra-
jine a o štruktúre terciárneho školstva. Doterajšia spolupráca vysokých 
škôl v stredoeurópskom regióne napriek jazykovej príbuznosti viacerých 
krajín nie je dostatočná. V oblasti vzdelávania je markantný nepomer me-
dzi odchádzajúcimi a prichádzajúcimi študentmi, napr. v rámci programu 
Erasmus. V oblasti vzdelávania existuje viacero možností spolupráce ako 
spoločné konzorcia v akcii 1 v Erasmus Mundus, v Leonardo, partnerstvo 
rektorských konferencií je reálne v akcii 4 Erasmus Mundus, konzorciách 
v Central European Accreditation, Central European Initiative. V oblasti 
výskumu napr. sieť výskumných centier excelentnosti v Strednej Európe, 
siete sektorových centier pre PhD. (databáza), zapojenie sa v Santander 
Group – Asociácie európskych univerzít, v rámci iniciatív EÚ Alßan, Marie 
Curie a pod.

Na záver rokovania účastníci schválili vyhlásenie, ktoré sa týkalo štruk-
túrovaného štúdia vo vysokom školstve, doktorandského stupňa štúdia 
a budúcej spolupráce stredoeurópskych rektorských konferencií v rámci 
aplikácie bolonských cieľov na inštitucionálnej úrovni. Ďalšie podrobnosti 
sa nachádzajú v správe zo služobnej cesty na webovej stránke SRK. 

8.3 Ďalšie zahraničné aktivity
a konferenčné podujatia 

Prezident SRK Magnificencia Juraj Sinay sa zúčastnil ako člen delegá-
cie ministra školstva SR na summite v Bergene v dňoch 19. – 20. 5. 2005. 
Summit ministrov sa koná raz za dva roky a jeho cieľom je sledovanie zmien 
a navrhovanie nových cieľov v oblasti bolonskej reformy vysokého školstva. 
Ministri na záver prijali komuniké, ktoré bolo preložené aj do slovenského 
jazyka a predložené členom pléna SRK. 

Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ 1. 5. 2004 sa otvorila možnosť 
zapojenia sa do programov pre spoluprácu členských krajín EÚ s tretí-
mi krajinami. Konkrétne do spoločnej aktivity EÚ a ASEAN – Univerzitná 
programová sieť AUNP. Jej cieľom je zlepšiť spoluprácu medzi vysokými 
školami v členských štátoch EÚ a ASEAN. Viceprezident Slovenskej re-
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ktorskej konferencie Magnificencia Daniel Kluvanec sa zúčastnil na roko-
vaní pri okrúhlom stole AUNP s názvom „Regionálna spolupráca v globa-
lizovanom svete – zlepšenie spolupráce univerzít a súkromného sektora, 
partnerstvá vysokých škôl a inštitucionálne spojenia“, ktoré sa konalo 
v Manile (Filipíny) v dňoch 29. – 31. 8. 2005. 

V dňoch 16. až 19. 11. 2005 sa viceprezident SRK Magnificencia Da-
niel Kluvanec a generálna sekretárka SRK Mgr. Mária Čikešová zúčastnili 
na konferencii rektorov krajín ASEAN a EÚ „Bezhraničné vysoké školstvo 
– perspektívy univerzít ASEAN a EÚ“ v Leuvene (Belgicko). Podujatie bolo 
posledným stretnutím konferencie rektorov ASEAN a EÚ krajín financo-
vaného EÚ v rámci podpory spolupráce v oblasti vzdelávania a vedy. Ve-
novalo sa problematike bezhraničného vysokého školstva – perspektíve 
univerzít ASEAN a EÚ. Na konferencii sa hovorilo o mobilnej univerzite; 
eLearningu a virtuálnej výučbe; súťaži, komplementarite, požiadavkách 
trhu; partnerstvách, sieťach, alianciách; výskume a rámcoch výskumu; 
transparentnosti a kvalite – prístupe vlád, asociácií, univerzít k bezhranič-
nému a medzinárodnému vysokému školstvu a finančných schémach, re-
gionálnej spolupráci a sieťach. Ako ukázala konferencia možnosti spolu-
práce na inštitucionálnej úrovni v oblasti vzdelávania a výskumu sú rôzne 
a to najmä v rámci programov, ktoré finančne podporuje EÚ alebo rôzne 
fondy. V tejto súvislosti sú na Slovensku málo známe možnosti napr. Asia 
Link a pod. Úplné znenie správy zo služobnej cesty je na webovej stránke 
SRK. 

V roku 2005 sa generálna sekretárka SRK Mgr. Mária Čikešová zú-
častnila na zasadnutí Portugalskej rektorskej konferencie (CRUP) a nav-
štívila Portugalskú rektorskú konferenciu a niektoré portugalské univer-
zity na pozvanie prezidenta Portugalskej rektorskej konferencie prof. 
Andrea Pimpaa a generálneho sekretára Dr. Daniela Luzia. Portugalsko 
od roku 1974 vertikálne a horizontálne reformovalo vysoké školstvo. Naj-
väčším prínosom pre univerzity bola možnosť čerpania fondov EÚ a to 
nielen štrukturálnych, ale aj predvstupových, sociálnych a rozvojových. 
Tieto fondy pokryli 75 % nákladov na vysokoškolskú infraštruktúru a zvyš-
ných 25 % poskytol štát. Tento model je zvlášť zaujímavý pre slovenské 
univerzity a o tejto možnosti rokovali členovia pléna SRK s predsedom 

~
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vlády SR na spoločnom rokovaní v roku 2005. Spoluprácu s portugalský-
mi univerzitami je možné ešte vylepšiť v rámci vzájomnej mobility v pro-
grame Erasmus (v roku 2003/2004 odišlo 30 slovenských študentov 
do Portugalska, ale ani jeden portugalský študent neprišiel na Slovensko), 
pričom generálna sekretárka informovala členov SRK o konkrétnych po-
nukách na spoluprácu. Ďalšou možnosťou spolupráce je uzavretie doho-
dy medzi prezidentom SRK a CRUP o spolupráci univerzít. Avšak z dôvodu 
personálnej výmeny na poste prezidenta oboch rektorských konferencií 
táto možnosť ostala otvorená.
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9. Správa o hospodárení
 Slovenskej rektorskej konferencie

Činnosť Slovenskej rektorskej konferencie ako občianskeho združe-
nia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov je financovaná 
najmä z príspevkov členov a v nadväznosti na zákon o vysokých školách 
aj formou dotácie z rozpočtu Ministerstva školstva SR. Všetky financie 
z dotácie boli použité ako bežné výdavky na činnosť Slovenskej rektorskej 
konferencie. Výška členského poplatku bola na rok 2005 schválená člen-
mi SRK na 32. riadnom zasadnutí pléna dňa 28. 6. 2005 na 5 000,- Sk 
za člena.

9.1 Príjmy a výdavky

1. Príspevky zo štátneho rozpočtu  1 200 000,00
2. Účelový príspevok z MŠ SR   886 717,30
3. Príjmy z finančných operácií 
 Úroky   951,69
4. Prijaté členské   125 000,00
5 Dary  811,00
 Ostatné  11 196,50
Spolu 2 224 676,49

A. Mzdové náklady a ostatné služby
1. Mzdy a sociálne zabezpečenie 
 Mzdové náklady priame   664 654,00
 Dohody  662 835,00
 Zákonné sociálne poistenie  212 408,00
 Ostatné sociálne náklady  4 850,00
 Stravné   17 235,00
2. Služby
 Nakupované služby od PO   54 149,90
 Nakupované služby od FO  4 200,00
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 Ekonomické a právne služby   333,00
 Ostatné služby  1 000,80

B. Výdavky na hlavnú činnosť
1. Prevádzkové náklady 
 Kancelársky materiál  72 812,80
 Tlač a kopírovanie   35 752,50
 Telefón   26 308,40
 Poštovné   4 621,00
 Nájomné 6 800,00
 Energie  16 087,70
 Pohonné hmoty  15 766,90
 Opravy a údržba  59 994,40
 Poistenie automobilu  38 782,00
2. Konferencie   85 250,00
3. Členské v EUA   94 110,23
4. Reprezentačné náklady a dary   25 427,37
5. Cestovné výdavky
 Domáce cestovné   9 926,00
 Zahraničné cestovné   260 782,17
6. Finančné operácie 
 Poplatky banke   5 450,00
 Daň z kapitálového výnosu   179,00
 Ostatné  50 088,88
Spolu   2 429 805,05

Hospodársky výsledok za rok 2005 = -205 128,56 Sk
Účtovný zostatok k 31.12. 2005 = 192 159,04 Sk

9.2 Informácia o hospodárení

Slovenská rektorská konferencia sa v súvislosti s financovaním svo-
jej činnosti riadi postupmi účtovania v systéme podvojného účtovníc-
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tva upravenými opatrením Ministerstva financií SR z 15. 11. 2000 č. 
21 702/2000-92, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva fi-
nancií SR č. V/20 531/1992 z 13. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje úč-
tovná osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske 
združenia a iné nezárobkové organizácie v znení neskorších predpisov.

K 1. 1. 2005 bol na bankovom účte Slovenskej rektorskej konferencie 
zostatok  315 674,12 Sk. Príjmy konferencie v roku 2005 tvorili:

a) dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 1 200 000,00 Sk
b) účelová dotácia z MŠ SR 886 717,30 Sk*

c) úroky z vkladov vo výške 951,69 Sk
d) členské poplatky vo výške 125 000,00 Sk
e) 2% z dane z príjmov fyzických osôb 811,- Sk
f) ostatné vo výške 11 169,50 Sk
Príjmy Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2005 spolu predsta-

vovali sumu  2 224 676,49 Sk.

Výdavky Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2005 tvorili:
• členský poplatok v Európskej asociácii univerzít vo výške 94 110,23 

Sk,
• financovanie konferencií a zasadnutí vo výške 85 250,00 Sk**,
• financovanie zahraničných pracovných ciest vo výške 260 782,17 

Sk**,
• financovanie tuzemských pracovných ciest vo výške 9 926,00 Sk**,
• odmena pracovníkom, s ktorými mala Slovenská rektorská kon-

ferencia uzavretú dohodu o vykonaní práce v roku 2005 vo výške 
662 835,00 Sk**,

• mzdy pracovníkov konferencie vo výške 664 654,00 Sk,
• odvody z miezd pracovníkov vo výške 212 408,00 Sk**,
• ostatné sociálne náklady vo výške 4 850,00 Sk,
• stravné vo výške 17 235,00 Sk,
• nakupované služby vo výške 59 683,70 Sk,
• kancelárske potreby vo výške 72 812,80 Sk,
• grafické návrhy a tlač vo výške 35 752,50 Sk,
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• daň z kapitálového výnosu vo výške 179,00 Sk,
• poplatky banke za vedenie účtu a zasielanie mesačných výpisov vo 

výške 5 450,00 Sk,
• poplatky za telefónne prístroje vo výške 26 308,40 Sk,
• energie vo výške 16 087,70 Sk,
• prenájom kancelárskych priestorov vo výške 6 800,00 Sk,
• poštovné vo výške 4 621,00 Sk,
• pohonné hmoty vo výške 15 766,90 Sk,
• opravy a udržiavanie vo výške 59 994,40 Sk,
• poistky vo výške 38 782,00 Sk
• reprezentačné výdavky vo výške 25 427,37 Sk**,
• ostatné výdavky vo výške 50 088,88 Sk**.

Výdavky Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2005 spolu pred-
stavovali sumu 2 429 850,05 Sk.

Jednotlivé platby sú podložené výpismi z banky, žiadosťami o re-
fundácie a príkazmi na úhradu, ktoré sú uložené na sekretariáte 
Slovenskej rektorskej konferencie. Všetky platby realizované v hoto-
vosti sú evidované v pokladničnej knihe za obdobie od 1. 1. 2005 do 
31. 12. 2005, ktorá je uložená na sekretariáte Slovenskej rektorskej kon-
ferencie a príslušnými pokladničnými dokladmi. Zakúpený tovar je ulože-
ný na sekretariáte Slovenskej rektorskej konferencie, zvyšok hotovosti je 
uložený v pokladni sekretariátu konferencie.

Hospodársky výsledok Slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2005 za rok 2005 predstavoval účtovnú stratu – 205 128,56 Sk. 
Dotácia z Ministerstva školstva SR vo výške  1  200  000,00 Sk bola plne 
využitá v kapitole bežné výdavky na činnosť Slovenskej rektorskej konferen-
cie a účelová dotácia z Ministerstva školstva SR vo výš-
ke 886 717,30 Sk bola plne využitá na „Projekt inštitucionálne-
ho hodnotenia vysokých škôl Slovenskej republiky“. Celkový zos-
tatok na bankovom účte Slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2005 predstavoval sumu 192 159,04 Sk, t.j. zostatok z člen-
ských príspevkov a úrokov za predchádzajúce obdobie.

*Dotácia na „Projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl Slovenskej republiky“.
** Výdavkové položky, v ktorých sú použité aj prostriedky z účelovej dotácie z Ministerstva školstva SR urče-
nej na „Projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl Slovenskej republiky“.
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Príloha č. I
Zasadnutia
Slovenskej rektorskej konferencie

19. 1. 2005 mimoriadne zasadnutie pléna SRK
 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
9. – 10. 3. 2005  31. riadne zasadnutie pléna SRK
 na Trnavskej univerzite v Trnave
7. – 8. 4. 2005 výjazdové zasadnutie pléna SRK v Bruseli
29. 4. 2005  mimoriadne zasadnutie prezídia SRK v Bratislave
5. 5. 2005  spoločné zasadnutie pléna SRK s komisárom
 pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru
 a viacjazyčnosť Jánom Figeľom
 na Univerzite Komenského v Bratislave
14. 6. 2005  operatívne zasadnutie pléna SRK
 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
14. 6. 2005  spoločné zasadnutie pléna SRK
 s predsedom vlády SR a ďalšími členmi vlády SR
 na Úrade vlády SR v Bratislave
27. – 28. 6. 2005  32. riadne zasadnutie pléna SRK
 na Technickej univerzite v Košiciach 
23. 8. 2005  riadne zasadnutie prezídia SRK v Bratislave
20. – 21. 9. 2005 33. riadne zasadnutie pléna SRK
 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
26. 10. 2005 riadne zasadnutie prezídia SRK v Bratislave
27. 10. 2005  mimoriadne zasadnutie pléna SRK
 na Ekonomickej univerzite v Bratislave
13. 12. 2005  mimoriadne zasadnutie prezídia SRK v Bratislave
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Príloha č. II
Konferenčné podujatia
Slovenskej rektorskej konferencie

25. 2. 2005 sympózium „Spoločenské vedy a vysokoškolské
 vzdelávanie v podmienkach EÚ“ v Nitre**
13. – 14. 9. 2005  odborný seminár „Procesy zabezpečenia kvality
 v Európskom vysokoškolskom priestore
 a projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých
 škôl Slovenskej republiky“ v Bratislave**
10. 11. 2005 odborný seminár „Európska charta výskumných
 pracovníkov a Kódex správania pre nábor
 výskumných pracovníkov a ich aplikácia
 v Slovenskej republike” v Bratislave**

Poznámka:
* - organizátor
** - spoluorganizátor
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Príloha č. III
Zoznam zahraničných pracovných ciest
zástupcov Slovenskej rektorskej
konferencie

20. – 21. 1. 2005  zasadnutie výboru Európskej asociácie univerzít
 a rokovanie generálnych sekretárov národných
 rektorských konferencií v Bruseli (Belgicko)
3. – 4. 3. 2005  zasadnutie prezidentov národných rektorských
 konferencií krajín strednej Európy v Prahe (Česko)
30. 3. – 2. 4. 2005 zasadnutie výboru Európskej asociácie univerzít,
 rokovanie generálnych sekretárov národných
 rektorských konferencií, valné zhromaždenie
 a konferencia Európskej asociácie univerzít
 „Silné univerzity pre Európu“ v Glasgowe
 (Veľká Británia)
6. – 15. 5. 2005 návšteva Portugalskej rektorskej konferencie
 a vybraných univerzít Portugalska
19. – 20. 5. 2005 summit ministrov zodpovedných za vysoké
 školstvo v Bergene (Nórsko) 
1. 7. 2005 rokovanie so zástupcami Európskej asociácie
 univerzít o účasti na projekte inštitucionálneho
 hodnotenia vysokých škôl v SR v Roskilde (Dánsko)
29. – 31. 8. 2005 rokovanie pri okrúhlom stole AUNP konferencie
 „Regionálna spolupráca v globalizovanom svete“
 v Manile (Filipíny)
20. – 22. 10. 2005  zasadnutie výboru Európskej asociácie univerzít
 a konferencia Európskej asociácie univerzít
 „Výskum na európskych univerzitách: stratégie
 a financovanie“ v Uppsale (Švédsko)
3. 11. 2005 seminár „Zabezpečovanie kvality na vysokých
 školách“ v Bonne (Nemecko)
16. – 19. 11. 2005 konferencia rektorov krajín ASEAN a EÚ
 „Bezhraničné vysoké školstvo – perspektívy
 univerzít ASEAN a EÚ“ v Leuvene (Belgicko)
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Príloha č. IV
Publikácie

Výročná správa Slovenskej rektorskej konferencie – 2004.
Bratislava 2005.
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10. Stanovisko dozornej rady
 Slovenskej rektorskej konferencie 
 k výročnej správe

Dozorná rada preskúmala výročnú správu o činnosti a výsledkoch 
hospodárenia a ročnú účtovnú závierku Slovenskej rektorskej konferen-
cie za rok 2005. Dozorná rada konštatuje, že ročná účtovná závierka je 
v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a poskytuje verný ob-
raz o majetku, záväzkoch, vlastnom imaní, finančnej situácii a výsledkoch 
hospodárenia za rok 2005 Slovenskej rektorskej konferencie. 

Po zhodnotení výsledkov Slovenskej rektorskej konferencie za rok 
2005, tak ako ich zobrazuje účtovná uzávierka, dozorná rada Slovenskej 
rektorskej konferencie odporučila plénu Slovenskej rektorskej konferen-
cie schváliť:
• správu o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2005,
• správu o hospodárení Slovenskej rektorskej konferencie

za rok 2005,
• ročnú účtovnú závierku Slovenskej rektorskej konferencie
 za rok 2005.

Žilina 6. apríla 2006 

 prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., v.r.
 prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., v.r.
 doc. Ján Hoffstädter, akademický sochár, v. r.
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