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Úvodné slovo prezidenta
slovenskej rektorskej konferencie
prof. ing. Vladimíra Báleša, drsc.

Vážené dámy, vážení páni,
milí kolegovia,
 
v úvode Výročnej správy a správy o hos-

podárení Slovenskej rektorskej konferencie 
za rok 2006, by som rád zrekapituloval ak-
tivity Slovenskej rektorskej konferencie, jed-
ného z orgánov reprezentácie vysokých škôl  
v Slovenskej republike. Poslaním Slovenskej 

rektorskej konferencie je koordinácia činnosti rektorov slovenských vysokých 
škôl v záujme utvárania spoločnej vysokoškolskej politiky. Práve preto sa rok 
2006 niesol pre nás v duchu prípravy novelizácie zákona o vysokých školách. 
Podľa názoru členov Slovenskej rektorskej konferencie vysokoškolský zákon 
z roku 2002 už nevyhovoval súčasným pomerom na vysokých školách vo via-
cerých oblastiach. Toto konštatovanie môžu podporiť zistenia a závery odporú-
čaní hodnotiteľov Európskej asociácie univerzít, ktorí v rámci Projektu inštitu-
cionálneho hodnotenia vysokých škôl SR hodnotia naše verejné, štátne, ale aj 
jednu súkromnú vysokú školu. 

Hlavným cieľom novelizácie vysokoškolského zákona pre členov Slovenskej 
rektorskej konferencie je zvýšiť úroveň vysokoškolského vzdelávania a vysokých 
škôl. Novela má odraziť postavenie univerzít, ktoré sú základným pilierom vedo-
mostnej spoločnosti. 

Činnosť Slovenskej rektorskej konferencie sa však v roku 2006 neoriento-
vala výhradne na prípravu novely vysokoškolského zákona. Naďalej sú pre nás 
prioritou otázky súvisiace so zabezpečením kvality, financovaním výskumu a vý-
voja, financovaním vysokých škôl, postavenie študentov a najmä doktorandov a 
iné. Slovenská rektorská konferencia nepretržite od svojho vzniku vedie dialóg 
s partnermi na vládnej, ale aj mimovládnej úrovni. Uvedomujeme si, že našim 
poslaním je v konečnom dôsledku rozvoj slovenskej a európskej spoločnosti.

 Na záver chcem poďakovať Ministerstvu školstva SR za finančnú pod-
poru činnosti Slovenskej rektorskej konferencie, členom pléna za spoluprácu 
a podporu a zamestnancom Slovenskej rektorskej konferencie za ich svedomi-
tú a kvalitnú prácu.
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zoznam členov prezídia
slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2006

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

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

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

zoznam členov pléna
slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2006

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

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

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

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

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

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

Dr.h.c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD.
rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
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doc. Ing. Viera Cibáková, CSc.
rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

doc. Ing. Alena Daňková, CSc.
rektorka Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

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

prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.
rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. 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 Liptov-
skom Mikuláši

prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD.
rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
rektor Vysokej školy manažmentu v Trenčíne

prof. PhDr. František Mihina, CSc.
rektor Prešovskej univerzity v Prešove
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Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
rektor Vysokej školy v Sládkovičove

prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.
rektor Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

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

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

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

zoznam členov dozornej rady
slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2006

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

Členovia
prof. Ondrej Šulaj
rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
rektor Technickej univerzity vo Zvolene
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Štruktúra slovenskej rektorskej konferencie

Štruktúra Slovenskej rektorskej konferencie sa od zmeny stanov v roku 
2002 nemenila a všetky orgány majú naďalej svoje právomoci a povinnosti. 
Plénum je najvyšším orgánom a je utvorené z členov Slovenskej rektorskej kon-
ferencie. Predstaviteľom Slovenskej rektorskej konferencie je prezident, ktorý 
zastupuje a koná v mene konferencie. Výkonným orgánom je prezídium, ktoré 
riadi činnosť Slovenskej rektorskej konferencie v období medzi zasadnutiami 
pléna. Administratívnu činnosť Slovenskej rektorskej konferencie zabezpečuje 
sekretariát, ktorý vedie generálna sekretárka zodpovedajúca sa za svoju čin-
nosť prezídiu.

Štruktúra Slovenskej rektorskej konferencie

Prezídium
(prezident)

(2 viceprezidenti)
2-ročné funkčné obdobie

Sekretariát
(generálny sekretár)

(pracovníci)

Plénum
volí prezídium

volí dozornú radu
volí čestných členov

Čestní členovia
volení plénom

Dozorná rada
(predseda)
(2 členovia)

2-ročné funkčné obdobie

V roku 2006 pracovné komisie Slovenskej rektorskej konferencie pokra-
čovali vo svojej činnosti. Zloženie a zameranie komisií schválilo plénum SRK 
v roku 2005. Úloha pracovných komisií je poradná a každá komisia má špeci-
fické zameranie. Ukončením funkčného obdobia rektora niektorých členov pra-
covných komisií sa ukončilo aj členstvo v Slovenskej rektorskej konferencii. Pra-
covné komisie boli doplnené o nových členov na 36. riadnom zasadnutí pléna 
28. 9. 2006 v Trnave. Na zasadnutiach pléna SRK boli zriadené aj ďalšie pra-
covné komisie ad hoc, ktoré mali riešiť aktuálne problémy.



12

zoznam pracovných komisií srk v roku 2006

Pracovná komisia SRK pre ekonomické záležitosti
Predseda: Magnificencia Vojtech Kollár (viceprezident SRK a rektor
 Ekonomickej univerzity v Bratislave)
Členovia: Magnificencie Rudolf Cabadaj (rektor Univerzity veterinárskeho 
 lekárstva v Košiciach); František Gahér (rektor Univerzity
 Komenského v Bratislave); Ján Porvazník (rektor Stredoeurópskej 
 vysokej školy v Skalici); Juraj Wagner (rektor Trenčianskej 
 univerzity A. Dubčeka v Trenčíne)

Pracovná komisia SRK pre ekonomické záležitosti pripravovala návrhy sta-
novísk k návrhu metodiky rozpisu dotácie na verejné vysoké školy na rok 2006 
na základe diskusie na pléne SRK.

Pracovná komisia SRK pre výskum
Predseda: Magnificencia Juraj Sinay (rektor Technickej univerzity v Košiciach)
Členovia: Magnificencie Ján Bujňák (viceprezident SRK a 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 Libor Vozár (rektor Univerzity Konštantína Filozofa 
 v Nitre)
Členovia: Magnificencie Ján Hoffstädter (rektor Vysokej školy výtvarných 
 umení v Bratislave); Branislav Lichardus (rektor Vysokej školy 
 manažmentu v Trenčíne); František Mihina (rektor Prešovskej 
 univerzity v Prešove) a Ján Tuček (rektor Technickej univerzity 
 vo Zvolene)

Pracovná komisia SRK pre vzdelávanie okrem iného vypracovala stanovis-
ko k problematike plagiátorstva „Opatrenia na obmedzenie porušovania etic-
kých noriem pri spracovaní a prezentovaní bakalárskych, diplomových a dokto-
randských dizertačných písomných prác (plagiátorstvo)“ pre prezídium SRK. 
Stanovisko bolo predložené členom pléna SRK.

Prezídium SRK poverilo pracovnú komisiu pre vzdelávanie, aby posúdila 
kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať 
študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul a kri-
tériá používané pre komplexnú akreditáciu z hľadiska budovania znalostnej 
ekonomiky.
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Právna pracovná komisia SRK
Predseda: Magnificencia Peter Blaho (rektor Trnavskej univerzity v Trnave)
Členovia:  Magnificencie Vladimír Babčák (rektor Univerzity P. J. Šafárika 
 v Košiciach) a Jozef Kuril (rektor Akadémie Policajného zboru 
 v Bratislave)

Právna pracovná komisia SRK vypracovala na základe návrhov členov plé-
na SRK návrh na úpravu a zmeny zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. 
Text upravila do paragrafového znenia a predložila plénu Slovenskej rektorskej 
konferencie.

Pracovná komisia SRK pre šport
Predseda:  Magnificencia Juraj Sinay (rektor Technickej univerzity v Košiciach)
Členovia:  Magnificencie Juraj Wagner (rektor Trenčianskej univerzity 
 A. Dubčeka v Trenčíne) a Mikuláš Látečka (rektor Slovenskej 
 poľnohospodárskej univerzity v Nitre)

Členovia pracovnej komisie SRK pre šport spoločne s predstaviteľmi Slo-
venskej asociácie univerzitného športu vypracovali kritéria pre financovanie vy-
sokoškolského športu v roku 2006.

Okrem uvedených pracovných komisií v roku 2006 navrhlo prezídium SRK 
zriadiť ďalšiu pracovnú komisiu SRK pre úpravu stanov a rokovacieho poriadku 
SRK pod vedením viceprezidenta SRK Jána Bujňáka. Návrh vypracovaný komi-
siou bol predložený na zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie.

Pracovná komisia SRK ad hoc pre úpravu stanov
a rokovacieho poriadku SRK
Predseda:  Magnificencia Ján Bujňák (viceprezident SRK a rektor Žilinskej 
 univerzity v Žiline)

Na 36. riadnom zasadnutí pléna SRK bol schválený návrh na zmenu sta-
nov Slovenskej rektorskej konferencie. Plénum Slovenskej rektorskej konferen-
cie poverilo viceprezidenta Jána Bujňáka a členov právnej komisie SRK vykonať 
legislatívno-technickú úpravu schváleného návrhu stanov. Návrh bol predložený 
na zasadnutí pléna v Košiciach a schválený.

Pracovná komisia SRK ad hoc pre problematiku maturitnej štátnej skúšky
Predseda:  Magnificencia Ján Bujňák (viceprezident SRK a rektor Žilinskej 
 univerzity v Žiline)
Členovia:  Magnificencie František Gahér (rektor Univerzity Komenského 
 v Bratislave); Beáta Kosová (rektorka Univerzity Mateja Bela 
 v Banskej Bystrici); Branislav Lichardus (rektor Vysokej školy 
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 manažmentu v Trenčíne); František Mihina (rektor Prešovskej 
 univerzity v Prešove); Ján Tuček (rektor Technickej univerzity 
 vo Zvolene) a Libor Vozár (rektor Univerzity Konštantína Filozofa 
 v Nitre).

ciele a úlohy slovenskej rektorskej konferencie

Postavenie

Slovenská rektorská konferencia je občianskym združením podľa zákona 
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 do-
plnení niektorých zákonov jedným z troch orgánov reprezentácie vysokých škôl 
v Slovenskej republike.

Cieľ

Cieľom Slovenskej rektorskej konferencie je koordinácia a podpora činnos-
ti rektorov vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Pri napĺňaní 
tohto cieľa sa Slovenská rektorská konferencia zaoberá najmä týmito činnos-
ťami:

koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysokých škôl v Slo-
venskej republike,
prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam súvisiacimi s vysokoš-
kolskou politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych noriem, ktoré 
sa bezprostredne dotýkajú života vysokých škôl alebo prerokúva a zaujíma 
stanovisko k platným právnym normám uvedeného zamerania,
vytvára predpoklady pre spoluprácu vysokých škôl Slovenskej republiky 
a vzájomný tok informácií medzi nimi,
nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím, s rektorskými konferenciami 
iných krajín, inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s Európskou 
asociáciou univerzít.

Slovenská rektorská konferencia schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k ná-
vrhom, ktoré jej predkladá podľa zákona minister školstva Slovenskej republiky 
(ďalej len „minister“):

•

•

•

•
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vyjadruje sa k návrhu ministra na vymenovanie a odvolanie predsedu, pod-
predsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády 
Slovenskej republiky (ďalej len „Akreditačná komisia“),
vyjadruje sa k návrhu ministra na odvolanie člena Akreditačnej komisie,
vyjadruje sa k poskytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu súkromnej vysokej 
škole na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskum-
nú, vývojovú alebo umeleckú činnosť a na rozvoj vysokej školy,
vyjadruje sa k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) vysokej škole,
schvaľuje obmedzenie alebo odňatie pôsobnosti orgánov akademickej sa-
mosprávy verejnej vysokej školy alebo jej fakulty v prípadoch uvedených 
v zákone,
schvaľuje odňatie udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole, 
ak porušuje povinnosti ustanovené zákonom alebo určené jej vnútorným 
predpisom,
prerokúva ďalšie návrhy a opatrenia z podnetu ministra alebo na požiada-
nie združenia, ak sa významne dotýkajú vysokých škôl,
vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva vláde o zaradenie neuniverzit-
nej verejnej vysokej školy medzi univerzitné verejné vysoké školy, ak uvede-
ná neuniverzitná verejná vysoká škola spĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej 
komisie podmienky na takéto zaradenie,
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 vysoká škola 
nespĺňa podľa Akreditačnej komisie podmienky podľa § 2 ods. 4 zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a ani nedostatky podľa § 85 ods. 2 
uvedeného zákona neodstránila,
vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva o zaradenie univerzitnej vyso-
kej školy medzi výskumné univerzity, ak uvedená vysoká škola spĺňa podľa 
vyjadrenia Akreditačnej komisie, na základe komplexnej akreditácie činnos-
ti, podmienky na takéto zaradenie,
vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva o vyradenie univerzitnej verej-
nej vysokej školy spomedzi výskumných univerzít, ak uvedená vysoká škola 
podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie, na základe komplexnej akreditácie 
činnosti, nedosahuje vynikajúce výsledky v oblasti vedy a techniky, ako aj pri 
uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa,
vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva o obmedzení medziročného 
nárastu študentov v dennej forme štúdia, na ktorých poskytne jednotlivým 
vysokým školám finančné prostriedky.

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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správa prezídia slovenskej rektorskej konferencie

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie je výkonným orgánom združe-
nia a riadi jeho činnosť v období medzi zasadnutiami pléna. Za svoju činnosť zod-
povedá 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 vykoná-
vanie svojej činnosti zriaďuje sekretariát, ktorý zabezpečuje administratívne, 
organizačné a archívne práce.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie tvoria prezident a dvaja vicep-
rezidenti, ktorí sú volení na dvojročné funkčné obdobie. Voľby prezidenta a vi-
ceprezidenta 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 Vladi-
mír Báleš, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorého dvojroč-
né funkčné obdobie začalo 1. 7. 2005.

Za viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie bol na 32. riadnom 
zasadnutí pléna v Košiciach opätovne zvolený Magnificencia Vojtech Kollár, re-
ktor Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôvodné funkčné obdobie vicepreziden-
ta Daniela Kluvanca bolo predĺžené do 7. 4. 2006. Voľba nového vicepreziden-
ta sa konala na 35. riadnom zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie 
7. 4. 2006 v Žiline. Novým viceprezidentom s funkčným obdobím od 8. 4. 2006 do 
7. 4. 2008 sa stal Magnificencia Ján Bujňák, rektor Žilinskej univerzity v Žiline.

Plnenie programu prezídia Slovenskej rektorskej konferencie

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie deklarovalo, ako svoje hlavné 
ciele, zvýšenie finančných prostriedkov na vysoké školstvo, vedu a výskum a no-
velizáciu platnej legislatívy podľa súčasných potrieb vysokých škôl. Prezídium ďa-
lej pokračovalo v aktivitách podporujúcich systémy kvality na vysokých školách. 
V zahraničnej oblasti prezídium Slovenskej rektorskej konferencie určilo ako 
prioritu pôsobenie v Európskej asociácii univerzít.

Zasadnutie prezídia zvoláva a riadi prezident Slovenskej rektorskej konfe-
rencie. V roku 2006 sa prezídium stretlo na riadnych a mimoriadnych zasad-
nutiach spolu 5 krát. Prezídium na svojich zasadnutiach rokovalo o aktuálnych 
témach vysokoškolského sektora, výskumu a techniky, zahraničných a vnútor-
ných záležitostiach Slovenskej rektorskej konferencie.
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Najčastejšími témami, ktorými sa prezídium Slovenskej rektorskej konfe-
rencie zaoberalo, boli:

financovanie vysokého školstva, vedy a techniky (návrh rozpočtu vyso-
kých škôl na rok 2006 a rozdeľovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na 
verejné vysoké školy, finančný informačný systém SOFIA, financovanie zvý-
šených sociálnych štipendií a mimoriadnych štipendií),
legislatíva (novelizácia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, pri-
pomienkové konania, pracovno-právne vzťahy na vysokých školách),
procesy zabezpečenia kvality (projekt inštitucionálneho hodnotenia vyso-
kých škôl SR, kritériá pre komplexnú akreditáciu),
veda a technika (návrh nových odborov vedy a techniky a číselník),
koordinácia a podpora vzájomnej spolupráce rektorov vysokých škôl 
(problematika plagiátorstva pri písaní diplomových prác na vysokých ško-
lách, falšovanie zápisov v indexoch, problematika krízovej situácie na fakult-
ných nemocniciach),
stratégia rozvoja spoločnosti (štrukturálne fondy),
vnútorné záležitosti Slovenskej rektorskej konferencie (príprava za-
sadnutí pléna, úprava stanov, plán činnosti na rok 2007, výročná správa 
a správa o hospodárení za rok 2005),
zahraničná činnosť (zasadnutia výboru Európskej asociácie univerzít a za-
sadnutia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru).

V súvislosti s financovaním vysokého školstva, vedy a techniky prezídium 
vyjadrilo nespokojnosť s časovým sklzom predloženia návrhu metodiky rozpisu 
dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2006 zo strany 
Ministerstva školstva SR. Prezídium SRK upozornilo, že nárast dotácie zo štát-
neho rozpočtu je nedostatočný, pretože ho oslabuje nárast počtu verejných vy-
sokých škôl, fakúlt a študentov. Nárast dotácie na verejné vysoké školy označilo 
za minimálny a nezodpovedajúci deklarovanej priorite vlády SR, ktorou je rozvoj 
vysokého školstva, ani záväzku každoročne zvyšovať výdavky na vysoké školstvo 
o 0,1 % HDP. Prezídium tiež navrhlo hľadať zvýšenie finančných prostriedkov na 
motivačné štipendiá z iných zdrojov ako z rozpočtu na verejné vysoké školy.

Prezídium SRK navrhlo odmietnuť zálohové poskytovanie dotácie zo štát-
neho rozpočtu na verejné vysoké školy pri predkladaní metodiky rozdeľovania 
dotácií zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2007. V tejto súvis-
losti prezídium SRK vyzvalo členov SRK, aby zhodnotili súčasný model metodiky 
rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie v rámci legislatívnych noriem 
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sústredilo svoju pozornosť na novelizáciu zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách. Ako prioritné oblasti novelizácie navrhlo pracovno-právne vzťahy, postave-
nie a poslanie akademického senátu vysokej školy a fakulty a správnej rady vysokej 
školy, hospodárenie vysokej školy a prípadne ďalšie návrhy. Prezident SRK rokoval 
s ministrom školstva SR o prioritných úlohách Ministerstva školstva SR na roky 
2006-2010 vyplývajúce z programového vyhlásenia vlády SR. Na základe tohto 
stretnutia požiadal vedúci služobného úradu Ministerstva školstva SR o zaslanie 
priorít Slovenskej rektorskej konferencie k novelizácii zákona o vysokých školách.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie rokoval s poslancami Národ-
nej rady Slovenskej republiky o predložení návrhu o odpustení dane z nehnuteľ-
nosti vysokým školám, SAV a cirkvám v rámci novelizácie zákona o miestnych 
daniach.

V rámci koordinácie a podpory vzájomnej spolupráce rektorov vysokých 
škôl viceprezident SRK Daniel Kluvanec zorganizoval a viedol rokovanie rekto-
rov vysokých škôl, ktoré majú fakultné nemocnice. Na zasadnutí pléna SRK 
informoval o návrhu na riešenie krízovej situácie vo fakultných nemocniciach. 
Keďže vláda SR prijala rozhodnutie o pozastavení transformácie, SRK sa tejto 
otázke ďalej nevenovala.

V nadväznosti na stanovisko o problematike plagiátorstva viceprezident 
SRK Vojtech Kollár navrhol, aby SRK prijala etické princípy, ktoré by sa netý-
kali len učiteľov, ale aj študentov. Prezídium SRK súhlasilo a navrhlo, aby bolo 
stanovisko zamerané na predchádzanie porušovania etických noriem súčas-
ťou materiálu o plagiátorstve. Návrh textu pripravili Magnificencie Ján Bujňák 
a František Gahér.

Oblasť vedy a techniky je nedeliteľnou súčasťou vysokého školstva. V jej 
rámci prezídium a ďalší členovia Slovenskej rektorskej konferencie rokovali 
s predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied (3. 10. 2006 v Hurbanove) o spo-
ločnom postupe v novom funkčnom období vlády Slovenskej republiky.

Prezident SRK po rokovaniach s vedením sekcie vedy a techniky na rezort-
nom ministerstve upozornil členov Slovenskej rektorskej konferencie na nízky 
počet projektových zámerov v zásobníku pre oblasť výskumu a vývoja v štruk-
turálnych fondoch na roky 2007-2013 a vyzval vysoké školy, aby dodatočne 
predložili projekty do všetkých zásobníkov.

Zvyšovanie kvality je naďalej prioritou prezídia SRK. Projekt inštitucionál-
neho hodnotenia vysokých škôl pokračoval evaluáciami vysokých škôl v roku 
2006.
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V súvislosti s potrebou diverzifikácie vysokoškolského sektora v SR prezí-
dium SRK vyjadrilo súhlas s jej urýchlením podľa § 2 ods. 13 – 16 zákona č. 
131/2002 Z.z. o vysokých školách v jednom časovom období v celom sektore 
vysokých škôl SR. Prezídium SRK zaujalo stanovisko k práci Akreditačnej ko-
misie a odporučilo jej predsedovi, aby pri kreovaní pracovných komisií požiadal 
o nomináciu rektorov príslušných vysokých škôl.

S cieľom garantovať personálne kapacity pre kvalitné vzdelávanie na ve-
rejných, štátnych a súkromných vysokých školách prezídium SRK požiadalo 
Ministerstvo školstva SR zriadiť register vysokoškolských učiteľov a garantov 
štúdia.

Stratégia rozvoja spoločnosti je témou, ktorej pravidelne venuje pozor-
nosť nielen prezídium, ale aj plénum Slovenskej rektorskej konferencie. Prezí-
dium SRK podporilo úsilie o inštitucionálnu alokáciu zdrojov zo štrukturálnych 
fondov Európskej únie s cieľom naplnenia programového vyhlásenia vlády SR 
a zabezpečenia vedomostnej spoločnosti.

Prezident SRK zaslal list ministrovi školstva s požiadavkou na zmenu fi-
nančného riadenia Európskeho sociálneho fondu s cieľom jeho zefektívnenia. 
Dôvodom bola skutočnosť, že vysoké školy, ako koneční príjemcovia pomoci, 
narážali na vážne problémy s financovaním projektov.

Prezident SRK počas stretnutia s predsedom vlády SR v roku 2006 pre-
zentoval správu o súčasnom stave vysokého školstva.

Prezident SRK bol oslovený komisárom EK pre vzdelávanie, odbornú príp-
ravu, kultúru a viacjazyčnosť participovať na internom pripomienkovaní návrhu 
odporúčania pripravenom generálnym direktoriátom komisára týkajúceho sa 
vysokého školstva s názvom Modernizácia pre univerzity (vzdelávanie, výskum 
a inovácia).

Predstavitelia Slovenskej rektorskej konferencie sa zároveň zúčastnili na 
zasadnutiach ďalších reprezentácií vysokých škôl SR, t.j. Rady vysokých škôl SR 
a Študentskej rady vysokých škôl SR a na rokovaniach Akreditačnej komisie. 
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie sa zúčastnil na slávnostných ak-
toch vymenovania vysokoškolských profesorov a rektorov vysokých škôl prezi-
dentom Slovenskej republiky.
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dozorná rada slovenskej rektorskej konferencie

Dozorná rada Slovenskej rektorskej konferencie je kontrolným orgánom 
združenia a za svoju činnosť zodpovedá plénu. Dozorná rada najmä kontroluje 
hospodárenie združenia, upozorňuje prezídium na nedostatky a navrhuje rieše-
nia na ich odstránenie. Ďalej má kontrolovať dodržiavanie stanov a volebného 
poriadku Slovenskej rektorskej konferencie.

Členovia dozornej rady Slovenskej rektorskej konferencie – Magnificencie 
Vladimír Babčák, Ján Bujňák a Ján Hoffstädter boli zvolení 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 prezident SRK dodatočne poveril pokra-
čovaním v mandáte až do 35. riadneho zasadnutia pléna SRK, na ktorom sa 
konali voľby členov dozornej rady.

Zasadnutie dozornej rady Slovenskej rektorskej konferencie sa konalo 
6. 4. 2006 v Žiline.

Na 35. riadnom zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie 
7. 4. 2006 v Žiline boli na základe výsledkov tajného hlasovania zvolení za členov 
dozornej rady SRK v 1. kole volieb Magnificencie Vladimír Babčák a Ondrej Šu-
laj. Voľba ďalšieho člena dozornej rady bola prerušená z dôvodu časovej tiesne. 
V 2. kole volieb, ktoré sa konali 30. 11. 2006 v Košiciach, bol zvolený za ďalšieho 
člena dozornej rady Magnificencia Ján Tuček.

správa sekretariátu
slovenskej rektorskej konferencie

 

Úlohou sekretariátu Slovenskej rektorskej konferencie je podľa stanov za-
bezpečiť administratívne, organizačné a archívne práce. Na čele sekretariátu 
bola generálna sekretárka, ktorá určuje rozsah úloh v zmysle náplne práce jed-
notlivých zamestnancov. Za svoju činnosť zodpovedá prezídiu SRK, zúčastňuje 
sa na zasadnutiach pléna a prezídia bez práva hlasovať. Sekretariát okrem 
riadnych povinností zabezpečoval a koordinoval projekt inštitucionálneho hod-
notenia vysokých škôl SR.

V priebehu roku 2006 Slovenská rektorská konferencia neprijala a ani 
neprepustila žiadneho nového zamestnanca. Štruktúru sekretariátu tvorili 2 
pracovníčky na plný pracovný úväzok. Na pozícii generálnej sekretárky Sloven-
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skej rektorskej konferencie je od roku 2001 Mgr. Mária Čikešová, asistentkou 
sekretariátu je p. Jana Petruchová. V priebehu roka generálna sekretárka na-
stúpila na materskú dovolenku a jej povinnosti prevzala asistentka sekretariátu 
Slovenskej rektorskej konferencie.

Sekretariát okrem iného zbieral údaje o spolupráci s Tuniskom a Rumun-
skom vo vedecko-technickej oblasti pre potreby sekcie vedy a techniky MŠ SR. 
Pre potreby Slovenskej akademickej informačnej agentúry zase vykonal pries-
kum o podmienkach prijatia uchádzačov z tretích krajín a o výške poplatkov pre 
týchto študentov na slovenských vysokých školách. Uvedené údaje boli použité 
v rámci propagácie študijných programov slovenských vysokých škôl na veľtr-
hoch európskeho vysokoškolského vzdelávania v Thajsku a Indii. Pre potreby 
Ministerstva školstva SR vypracoval informáciu o vedecko-technickej spoluprá-
ci vysokých škôl s partnermi z Bieloruska a Argentíny na základe podkladov 
vysokých škôl.

Ďalšie informácie o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie sa primera-
ne vzťahujú aj na činnosť sekretariátu, ktorý vykonáva úlohy zadávané prezídi-
om a plénom SRK.

správa o činnosti slovenskej rektorskej konferencie

K 31. 12. 2006 Slovenská rektorská konferencia mala 25 riadnych a 9 
čestných členov. V roku 2006 sa členská základňa Slovenskej rektorskej konfe-
rencie rozšírila a jej členmi sa stali rektori súkromných vysokých škôl – Vysokej 
školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Vysokej školy v Slád-
kovičove a Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici. Rektori sa stali členmi dňom 
vymenovania prezidentom SR.

Domáce aktivity

Slovenská rektorská konferencia vznikla za účelom koordinovania a podpo-
ry činnosti rektorov slovenských vysokých škôl. Preto sa plénum Slovenskej re-
ktorskej konferencie v prevažnej miere venuje vysokoškolskej politike. No zaobe-
rá sa aj ďalšími aktuálnymi témami, ktoré sa týkajú vysokých škôl, vedy, techniky 
a umenia a spoločnosti ako takej.

V priebehu roka 2006 plénum Slovenskej rektorskej konferencie zasada-
lo na 4 riadnych zasadnutiach a 1 mimoriadnom zasadnutí. Okrem toho sa 
1. a 2. 6. 2006 konalo spoločné zasadnutie Českej konferencie rektorov a Slo-
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venskej rektorskej konferencie v Gabčíkove. Zoznam zasadnutí sa nachádza 
v prílohe č. I.

Dňa 7. 12. 2006 sa v Bratislave konalo pracovné stretnutie členov Slo-
venskej rektorskej konferencie s prezidentom Slovenskej republiky, na ktorom 
ho rektori informovali o súčasnom stave vysokého školstva na Slovensku. Na 
stretnutí sa zúčastnil aj minister školstva SR.

Najčastejšími témami, ktorými sa členovia Slovenskej rektorskej konferen-
cie zaoberali počas rokovaní pléna v roku 2006, boli:

legislatíva (návrhy členov SRK na úpravu a zmeny zákona č. 131/2002 
Z.z. o vysokých školách, pripomienky členov k návrhu novely zákona o vyso-
kých školách predloženej ministerstvom školstva),
financovanie vysokého školstva, vedy a techniky, dane (návrh metodi-
ky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 
2006, novela zákona o dani z príjmov a jej vplyv na vysoké školy, finančný 
informačný systém Sofia),
veda a technika (návrh nových odborov vedy a techniky a číselník),
procesy zabezpečenia kvality (projekt inštitucionálneho hodnotenia vyso-
kých škôl v SR),
koordinácia a podpora vzájomnej spolupráce rektorov vysokých škôl 
(problematika plagiátorstva pri písaní diplomových prác na vysokých ško-
lách, falšovanie zápisov v indexoch, Etický kódex zamestnancov vysokých 
škôl),
stratégia rozvoja spoločnosti (štrukturálne fondy),
zahraničná politika (odporúčania a návrhy Európskej asociácie univerzít),
interné záležitosti Slovenskej rektorskej konferencie (zmena stanov 
SRK, voľba viceprezidenta a členov Dozornej rady SRK, smerovanie SRK, 
zloženie pracovných komisií a atď.

Na zasadnutiach pléna Slovenskej rektorskej konferencie sa zúčastnili 
predstavitelia Ministerstva školstva SR, Rady vysokých škôl SR, Študentskej 
rady vysokých škôl SR a Akreditačnej komisie.

Legislatíva
Medzirezortné pripomienkové konania legislatívnych návrhov v rámci vyso-

koškolského vzdelávania, vedy a techniky majú významný podiel na činnosti Slo-
venskej rektorskej konferencie v právnej oblasti. Slovenská rektorská konferen-
cia sa v roku 2006 zaoberala, resp. sa vyjadrila k nasledujúcim materiálom:

návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vyso-
kých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,
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návrh Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky z… 2005 o pri-
znávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl,
návrh na uzavretie dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ju-
hoafrickej republiky o spolupráci v oblasti vedy, techniky a vzdelávania,
návrh štatútu Agentúry na podporu výskumu a vývoja,
návrh programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja,
návrh na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy 
s názvom „Dubnický technologický inštitút“,
návrh na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej 
školy s názvom „Vysoká škola ekonomických štúdií AMOS“,
návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života na rok 2006 
s výhľadom do roku 2010,
návrh na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy 
s názvom „Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií“,
verejná diskusia o úprave číselníka odborov vedy a techniky,
návrh Vyhlášky o podrobnostiach tvorby a použitia finančných fondov verej-
nej vysokej školy,
návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou 
Egyptskej arabskej republiky o vedecko-technickej spolupráci,
návrhy na vymenovanie členov Akreditačnej komisie,
Špecifická priorita 3.1 „Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť 
v rámci cieľa Konvergencia“ – nové programovacie obdobie 2007 – 
2013,
návrh Výročnej správy o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a je-
ho porovnanie so zahraničím v roku 2005,
legislatívny zámer návrhu zákona o inováciách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov,
návrh Zákona o inováciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
návrh na zmenu názvu súkromnej Bratislavskej vysokej školy práva na Bra-
tislavskú vysokú školu,
Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na čerpanie štruktu-
rálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007-2013 
k 15. 7.  2006,
návrh predbežného stanoviska SR k Návrhu Rozhodnutia Rady o tom, 
aby Komisia uzavrela dohodu o založení Medzinárodnej organizácie pre 
výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú implementáciu projek-
tu ITER, dojednala dočasné uplatňovanie dohody o založení Medzinárod-
nej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre spoločnú 
implementáciu projektu ITER a uzavrela dohodu o výsadách a imunitách 
Medzinárodnej organizácie pre výskum energie jadrovej syntézy ITER pre 
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spoločnú implementáciu projektu ITER,
Správa o zriadení sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom 
na úrovni NUTS II a ich zapojenie do implementácie spoločného regionál-
neho operačného programu,
Operačný program Vzdelávanie,
Operačný program Znalostná ekonomika prioritná os 2.3. Výskum a vý-
voj,
návrh na udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej školy 
s názvom „Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach“,
návrh na prístup SR k Dohode o ustanovení Európskej molekulárno-biolo-
gickej konferencie,
Operačný program Infraštruktúra vzdelávania,
návrh Operačného programu Technická pomoc,
Regionálny operačný program,
návrh na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie pobočky zahraničnej 
vysokej školy – súkromnej vysokej školy s názvom „Bankovní institut vysoká 
škola Praha – SR“,
Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 
2007-2013,
návrh vyhodnotenia uznesenia vlády SR č. 1053/2003 zo dňa 13. 11. 2003 
k udeľovaniu štipendií vlády SR a návrh postupu pri poskytovaní rozvojovej 
pomoci SR rozvojovým krajinám a Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 
2007-2010,
návrh stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti.

Podľa programu prezídia SRK sa jadro rokovaní pléna Slovenskej rektor-
skej konferencie venovalo návrhom členov SRK na úpravu a zmeny zákona 
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a neskôr pripomienky členov SRK k návr-
hu novely zákona o vysokých školách predloženej ministerstvom školstva. Návr-
hy členov SRK posudzovala právna komisia SRK, ktorá predložila ich paragra-
fové znenie na 35. riadnom zasadnutí pléna SRK 7. 4. 2006 v Žiline. Prezídium 
SRK v tejto súvislosti odporučilo, aby sa SRK venovala oblastiam:

pracovno-právne vzťahy,
postavenie a kompetencie samosprávnych orgánov vysokej školy a fakul-
ty,
hospodárske otázky,
rôzne.
Na 36. riadnom zasadnutí pléna 28. 9. 2006 v Trnave minister školstva 

SR navrhol SRK predložiť základné priority novelizácie vysokoškolského zákona 
a následne odborníci ministerstva školstva pripravia paragrafové znenie nove-
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ly. Prezídium SRK preto vymenovalo rozšírenú právnu komisiu SRK, vytipovalo 
7 priorít a určilo spravodajcov. Išlo o nasledujúce oblasti:

Autonómia vysokej školy. Spravodajca priority: Magnificencia Branislav 
Lichardus.
Diverzifikácia vysokých škôl (zriaďovanie, druhy vysokých škôl). Spravodaj-
ca priority: Magnificencia František Gahér.
Riadenie vysokej školy (postavenie a vzťahy orgánov akademickej samo-
správy na úrovni vysokej školy a fakulty a ďalších orgánov). Spravodajca 
priority: Magnificencia Vladimír Báleš.
Pracovno-právne vzťahy (vo vzťahu k ôsmej časti platného zákona o vyso-
kých školách, § 74 a ďalšie). Spravodajca priority: Magnificencia Vladimír 
Babčák.
Postavenie a pôsobnosť Akreditačnej komisie. Spravodajca priority: 
Magnificencia Jozef Kuril.
Štúdium na vysokej škole. Spravodajca priority: Magnificencia Peter Bla-
ho.
Financovanie vysokej školy; majetok a hospodárenie vysokej školy. Spra-
vodajca priority: Magnificencia Vojtech Kollár.
Rozšírená právna komisia sa stretla na rokovaní 7. 6. 2006, aby rokovala 

o príprave návrhu. Na 36. riadnom zasadnutí pléna SRK boli témy rozšírené o 
Oblasť sociálneho zabezpečenia študentov. Spravodajca priority: Magni-
ficencia Juraj Wagner.
Ďalšie rokovanie o stanoviskách k jednotlivým prioritám predložených spra-

vodajcami sa konalo na mimoriadnom zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie 14. 11. 2006 v Nitre. Na uvedenom zasadnutí boli prijaté prioritné 
úpravy zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách podľa pripomienok členov 
SRK, a to v oblastiach:

právomoci a zloženie orgánov samosprávy verejnej vysokej školy a fakulty,
pôsobnosť správnej rady,
pôsobnosť ministerstva školstva,
pracovnoprávne vzťahy a vzťahy vedúcich zamestnancov verejnej vysokej 
školy a fakulty,
zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych a rigoróznych skúšok,
úprava ustanovení týkajúcich sa hospodárenia verejnej vysokej školy,
úprava ustanovení týkajúcich sa vlastníctva nehnuteľného majetku verej-
nej vysokej školy,
úprava ustanovení zákona o daniach.
Diskusie o návrhu novelizácie zákona o vysokých školách pokračovali aj 

v roku 2007.  
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Financovanie
Ministerstvo školstva SR predložilo na začiatku roku 2006 na 34. zasad-

nutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie metodiku rozpisu dotácie zo štát-
neho rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2006.

Plénum SRK v stanovisku k návrhu konštatovalo, že zvýšenie rozpočtu 
na verejné vysoké školy nezodpovedá reálnym potrebám vysokých škôl a ani 
deklarovaným cieľom Lisabonskej stratégie. SRK navrhla, aby sa prostriedky na 
všetky typy štipendií hradili z iných zdrojov ako kapitoly verejných vysokých škôl. 
V opačnom prípade SRK navrhla, aby prostriedky vo výške 150 mil. Sk boli pre-
sunuté z podprogramu rozvoj vysokých škôl (bežné výdavky) do podprogramu 
poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých 
škôl. SRK ďalej odporučila presunúť 20 mil. Sk z podprogramu úlohy výskumu 
a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva v stanovených oblastiach ini-
ciované riešiteľmi (KEGA) na podprogram poskytovanie vysokoškolského vzde-
lávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl. Plénum SRK konštatovalo, že 
vyčlenenie účelových prostriedkov na rekonštrukciu jednej univerzity je nesys-
témové vzhľadom na skutočnosť, že nie sú prerozdelené kapitálové výdavky na 
ostatné verejné vysoké školy. Ďalší návrh SRK sa týkal prevádzkových zamest-
nancov verejných vysokých škôl. SRK tiež navrhla, aby bolo v návrhu metodiky 
garantované minimum mzdových prostriedkov v programe poskytovanie vyso-
koškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl vo výške 95 
% roku 2005. SRK navrhla, aby študijné odbory boli prepočítané podľa pôvod-
ného koeficientu z metodiky rozpisu dotácie v rokoch 2004 a 2005. Členovia 
Slovenskej rektorskej konferencie proponovali ministerstvu školstva, aby sa pri 
prideľovaní dotácie na mzdy pedagogických, administratívnych a odborných za-
mestnancov doplnilo, pri výkonovom parametri počtu doktorandov, o kritérium 
úspešných absolventov doktorandského štúdia dennej a externej formy. Ďalšie 
odporúčanie sa týkalo koeficientu kvalifikačnej štruktúry a požiadavky na trans-
parentný prehľad personálnej štruktúry vysokých škôl. SRK tiež navrhla, aby 
sa tvorivá činnosť vysokých škôl, ktorá je predmetom financovania, realizovala 
podľa umeleckých odborov. SRK navrhla ministerstvu školstva postupovať pri 
podpore súkromných vysokých škôl v súlade s vysokoškolským zákonom. Na 
záver SRK odporučila, aby sa v metodike rozpisu dotácie započítavali počty 
publikácií zamestnancov vysokej školy za ostatné 2 roky a vyhodnocovali na 
základe bodového systému podľa jednotlivých publikačných kategórií len na ma-
terskom pracovisku zamestnanca. SRK navrhla zriadiť pracovnú komisiu, ktorá 
by vypracovala bodovanie a verifikovanie publikačných výstupov.

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie sa venovalo aj financovaniu vy-
sokoškolského športu a schválilo návrh pracovnej komisie pre šport na rok 



2�

2006. Návrh bol vypracovaný v spolupráci so Slovenskou asociáciou univerzit-
ného športu a predložený ministerstvu školstva.

 Plénum SRK uvítalo iniciatívu poslancov Národnej rady SR prijať návrh 
novely zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý umožnil vysokým školám 
výnimku z platenia dane za nehnuteľnosti.

Na 35. riadnom zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie 
7. 4. 2006 v Žiline prítomní členovia schválili vyhlásenie ku kandidujúcim poli-
tickým stranám v parlamentných voľbách 2006. Cieľom deklarácie bol apel na 
zvýšenie finančných prostriedkov do vzdelávania, vedy a výskumu. Vyhlásenie 
zaslal prezident SRK predsedom kandidujúcich politických strán.

Plénum SRK rokovalo o novele zákona o dani z príjmov, konkrétne o zruše-
ní možnosti venovať 2 % z dani z príjmov právnických osôb. Toto obmedzenie sa 
do veľkej miery dotkne aj vysokých škôl a členovia pléna SRK vyjadrili nesúhlas 
s návrhom zrušenia.

Prezident SRK Vladimír Báleš a predseda Rady vysokých škôl SR Libor 
Vozár zaslali spoločne v auguste 2006 list predsedovi vlády SR a ministrom 
školstva a financií, v ktorom vyjadrili znepokojenie nad viazaním rozpočtu MŠ 
SR v roku 2006. Konštatovali záväzok vlády SR vyjadrený v programovom vy-
hlásení, ktorý hovorí o podpore znalostnej ekonomiky a z toho plynúcej potrebe 
investícií do vzdelávania a vedy. Preto požiadali vládu SR, aby prehodnotila roz-
hodnutie o výške a spôsobe viazania rozpočtu.

Procesy zabezpečenia kvality
Procesy zabezpečenia kvality sú po roku 2003 jednou z najaktuálnejších 

tém vysokoškolskej reformy v rámci bolonského procesu. Berlínske komuni-
ké (2003) zdôraznilo, že základnú zodpovednosť za zabezpečenie kvality majú 
samotné vysoké školy. Na základe tohto politického dokumentu mali do roku 
2005 národné systémy hodnotenia kvality zahrnúť aj evaluáciu programov ale-
bo inštitúcií, vrátane vnútorného hodnotenia, externých revízií, účasti študen-
tov a publikácie výsledkov.

Na základe záverov summitu v Berlíne, po analýze stavu v slovenskom 
vysokom školstve, rokovaniach v rámci Európskej asociácie univerzít a zasad-
nutiach pléna Slovenskej rektorskej konferencie členovia SRK schválili projekt 
inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR, ktorý finančne podporuje Minis-
terstvo školstva SR na základe uznesenia vlády SR.

Projekt začal v roku 2005 evaluáciou 10 vysokých škôl a pokračoval v roku 
2006 návštevami EUA odborníkov a predložením ich hodnotiacich správ. Os-
tatné vysoké školy začali s prácami na sebahodnotiacich správach. Pracovná 
komisia SRK, ktorej predsedom bol Magnificencia Juraj Sinay a jej členmi boli 
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Mgr. Mária Čikešová, RNDr. Marta Cimbáková, Mgr. Jozef Jurkovič, prof. Ján 
Kalužný, doc. Ivan Ostrovský, prof. Eva Tučná a prof. Karol Zalai, pripravova-
la podklady pre sektorovú správu EUA. Informácie vypracované komisiou boli 
predložené EUA a sú zverejnené na webovej stránke SRK.

Veda a technika, vedecko-výskumná infraštruktúra
Na 34. riadnom zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie 

24. 1. 2006 v Ružomberku tí rektori, ktorí sa nezúčastnili na seminári SRK 
10. 11. 2005, podpísali Vyhlásenie o záväzku rektorov slovenských vysokých 
škôl o prijatí princípov Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu 
správania pre nábor výskumných pracovníkov. Znenie vyhlásenia sa nachádza 
na webovej stránke SRK.

Plénum SRK diskutovalo o úprave znenia číselníka odborov vedy a techniky. 
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie navrhli, aby sa číselník odborov vedy 
a techniky zosúladil so schválenou sústavou študijných odborov.

Na 35. rokovaní pléna SRK v Žiline členovia SRK navrhli, aby sa v granto-
vých projektoch (VEGA, KEGA a iné) zohľadňovali mzdové prostriedky na rieši-
teľov a doktorandov.

Koordinácia a podpora vzájomnej spolupráce rektorov vysokých škôl
Plénum Slovenskej rektorskej konferencie podporilo vznik Asociácie celo-

životného vzdelávania. A pri rokovaniach o návrhu novely zákona č. 131/2002 
Z.z. o vysokých školách súhlasilo zohľadniť požiadavku asociácie na podporu 
a ukotvenie postavenia univerzít tretieho veku v legislatíve.

Na 35. riadnom zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie sa jej 
členovia zaoberali problematikou plagiátorstva študentov vysokých škôl pri pí-
saní diplomových prác. Uvedený problém označili za vážny. Plénum Slovenskej 
rektorskej konferencie prijalo na svojom 36. riadnom zasadnutí v Trnave sta-
novisko odsudzujúce takéto konanie.

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie pozitívne reagovali na výzvu mi-
nistra školstva a potvrdili ochotu prijať vylúčených vysokoškolských študentov 
z Bieloruska, v súvislosti so spoločenskými nepokojmi v krajine a umožniť im 
pokračovanie v štúdiu na slovenských vysokých školách. Konečné rozhodnutie 
ostalo v kompetencii každej vysokej školy.

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie odporučilo Veľvyslanectvu USA, 
aby pri schvaľovaní vstupných víz u študentov vysokých škôl SR bralo do úvahy 
potvrdenie vydané vysokou školou a nie vysokoškolský index žiadateľa.

Na 36. riadnom zasadnutí pléna členovia SRK rokovali a prijali Etický kódex 
zamestnancov vysokých škôl, ktorý vypracoval viceprezident SRK Ján Bujňák. 
Etický kódex má eticko-morálny charakter a nejde o záväznú právnu normu.
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Magnificencia František Mihina zastupoval SRK na pracovnom seminári 
Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky. Spoločná diskusia 
sa týkala štátnej maturitnej skúšky a akceptovania výsledkov štúdia vysoký-
mi školami, potrebe aktuálne informovať o jednotlivých študijných odboroch 
a problémoch s neskorým zverejňovaním kritérií na prijatie. Magnificencia 
František Mihina bol poverený prezidentom SRK pripraviť stanovisko Sloven-
skej rektorskej konferencie k predloženým problémom. Na základe aktuálnosti 
predložených tém sa konalo spoločné stretnutie prezídia SRK za účasti ďal-
ších členov SRK s predstaviteľmi Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií SR 
7. 11. 2006 v Bratislave. Na základe rokovania prezident SRK navrhol vytvoriť 
pracovnú komisiu, ktorá sa venovala tejto otázke.

Na SRK sa obrátil Štátny pedagogický ústav s návrhom na spoluprácu pri 
uznávaní výsledkov súčasnej maturity.

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie mohli, na základe požiadavky 
veľvyslanca SR pre Kazachstan a Kirgistan, zaslať ponuky na účasť v projekte 
BOĽAŠAK (Budúcnosť) Kazachstanu. V rámci projektu, garantovaného a finan-
covaného Kazachstanom, sú študentom ponúkané štipendiá na štúdium v za-
hraničí. Členovia SRK mohli zaslať ponuky na štúdium priamo veľvyslanectvu.

Štrukturálne fondy
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie boli požiadaní ministerstvom 

hospodárstva a ministerstvom školstva, aby predložili návrhy pre zadefinovanie 
zásobníka projektov pre alokované finančné prostriedky z fondov EÚ na operač-
né priority pre programovacie obdobie 2007-13 v zmysle schváleného Národ-
ného strategického referenčného rámca začiatkom roku 2006.

SRK mala možnosť vyjadriť sa k návrhom operačných programov, ktoré 
predkladali jednotlivé ministerstvá pre programovacie obdobie 2007-13.

Konferenčné podujatia
SRK organizovala 1. a 2. 6. 2006 spoločné zasadnutie Českej konferencie 

rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie v Gabčíkove, ktoré bolo súčasťou 
spoločných rokovaní, s názvom „České a slovenské vysoké školy v Európskom 
vysokoškolskom a výskumnom priestore“. Cieľom rokovaní bolo vzájomné infor-
movanie sa o stave aplikácie bolonského procesu, zabezpečení kvality, stave 
výskumu a vývoja v SR a ČR a ďalších aktuálnych témach vysokoškolského sek-
tora.

Prítomní členovia slovenskej a českej konferencie rektorov prijali spoloč-
né vyhlásenie, v ktorom deklarovali ochotu a pripravenosť budovať znalostnú 
spoločnosť v oboch krajinách. Podporili úsilie Európskej asociácie univerzít mať 
v Európe silné a tvorivé univerzity, ako kľúčových partnerov pri formovaní eu-
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rópskej znalostnej spoločnosti a to prostredníctvom záväzku prehĺbiť podiel 
celoživotného vzdelávania a podporiť kvalitu a excelentnosť vo výučbe, učení, 
výskume a inováciách.

SRK organizovala seminár pre vysoké školy zúčastňujúce sa na 2. kole 
projektu inštitucionálnych evaluácií. Seminár sa konal za účastí zástupcov Eu-
rópskej asociácie univerzít 7. 9. 2006 v Bratislave.

Magnificencia Juraj Sinay vystúpil z poverenia prezidenta SRK na seminá-
ri „Reforma vysokoškolského vzdelávania na Slovensku: trojstupňový systém 
vzdelávania“, ktorý sa uskutočnil 18. 10. 2006 v Bratislave, s príspevkom „Inšti-
tucionálne hodnotenie vysokých škôl v Slovenskej republike“.

Prezident SRK Vladimír Báleš sa zúčastnil na panelovej diskusii organizo-
vanej Akciou Rakúsko – Slovensko, ktorá sa konala 10. 11. 2006 v Bratislave 
k téme spolupráca vo vede a vzdelávaní – stratégia a program spolupráce na 
obdobie rokov 2008-2013.

Nominácie členov Slovenskej rektorskej konferencie
Slovenská rektorská konferencia nominovala svojich riadnych členov do 

rôznych akademických, ale aj celospoločenských výborov, orgánov či komisií. 
Zároveň mala možnosť nominovať akademických pracovníkov a funkcionárov 
vysokých škôl do komisií a poradných orgánov na národnej, ale aj medzinárod-
nej úrovni.

Plénum SRK nominovalo za podpredsedu Hospodárskeho sociálneho vý-
boru SR prezidenta SRK Vladimíra Báleša. Do funkcie členov predstavenstva 
HSV SR navrhlo prezidenta SRK Vladimíra Báleša a viceprezidenta SRK Vojte-
cha Kollára. Za členov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru nomi-
novalo prezidenta SRK Vladimíra Báleša a viceprezidenta SRK Vojtecha Kollára 
a za náhradníkov Magnificencie Jána Bujňáka a Jána Tučeka. Na člena kontrol-
nej komisie HSV SR navrhlo Magnificenciu Vladimíra Babčáka. Prezident SRK 
Vladimír Báleš bol zvolený za podpredsedu HSV SR a bol menovaný za člena 
ECOSOC.

Cena GRAND PRIX Ľudovej banky za vzdelanosť
Ľudová banka, a. s. a Slovenská rektorská konferencia od roku 1997 kaž-

doročne udeľujú cenu „GRAND PRIX Ľudovej banky za vzdelanosť“. Ocenenie 
sa udeľuje najlepším absolventom všetkých vysokých škôl na Slovensku. Záme-
rom tohto projektu je motivovať študentov k dosahovaniu 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 štatútu sú hlavnými kritériami výberu 
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vynikajúce študijné výsledky, výrazná medzinárodná reprezentácia, príp. úspech 
a všeobecná rozhľadenosť a osobnostný profil absolventa.

Desiate udelenie ceny sa konalo v bratislavskej Redute 28. 10. 2006. 21 
laureátov si prevzalo ocenenie – striebornú medailu a finančnú odmenu, z rúk 
prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, ktorý je súčasne aj predsedom 
Kolégia GRAND PRIX, člena Kolégia GRAND PRIX a predsedu predstavenstva 
Ľudovej banky, a. s., riaditeľa Ing. Jozefa Kollára, PhD. a pani Silvie Gašparovičo-
vej, manželky prezidenta SR, ktorá prevzala záštitu nad podujatím.

Cena Wernera von Siemens Excellence Award
V roku 2006 sa konal 6. ročník udelenia ceny „Werner von Siemens Excel-

lence Award“, ktorá slúži na podporu výnimočných výkonov v oblasti vzdelávania 
a vedeckého výskumu. Cenu zriadili spoločnosti Siemens, s.r.o., Siemens Busi-
ness Services s.r.o., SWH s.r.o. a Slovenská rektorská konferencia.

Werner von Siemens Excellence Award udeľuje Siemens a SRK na Slo-
vensku v troch kategóriách: výskum, podpora študijného pobytu v zahraničí a v 
kategórii diplomová a doktorandská práca. Pre nesplnenie podmienok bolo 6 
prác vylúčených, a tak komisia vyberala spomedzi 22 diplomových, 5 dokto-
randských a 3 výskumných prác. Do súťaže sa najviac zapojili mladí vedci zo 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí poslali 15 projektov. Zo Žilin-
skej univerzity a Technickej univerzity v Košiciach bolo prihlásených zhodne po 
9 projektov. Dve práce prišli z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne 
a jeden projekt bol z Univerzity Komenského v Bratislave.

Zahraničné aktivity

Slovenská rektorská konferencia kladie dôraz nielen na domácu vysokoš-
kolskú politiku, ale aj na medzinárodnú spoluprácu, posilnenie postavenia v Eu-
rópskej asociácii univerzít (European University Association, EUA), zlepšenie 
spolupráce s národnými rektorskými konferenciami, ale aj spoluprácu samot-
ných slovenských vysokých škôl so zahraničnými inštitúciami. Všetky tieto akti-
vity sú zamerané na jeden cieľ - plnohodnotné začlenenie sa slovenských vyso-
kých škôl do Európskeho vysokoškolského a výskumného priestoru.

Spolupráca s Európskou asociáciou univerzít
Európska asociácia univerzít združuje nielen národné rektorské konferen-

cie, ale aj vysoké školy, či iné akademické organizácie. Vytvára priestor pre 
tvorbu vysokoškolskej politiky na európskej úrovni, ale aj spoluprácu členov. Slo-
venská rektorská konferencia je riadnym kolektívnym členom s právom účasti 
na zasadnutiach výboru a valného zhromaždenia a plným hlasovacím právom. 
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Deväť slovenských univerzít je individuálnymi členmi s právom účasti na valných 
zhromaždeniach a plným hlasovacím právom a jedna univerzita s právom pri-
druženého člena.

Európska asociácia univerzít v roku 2006 pripravila pre svojich členov 2 
nadnárodné konferencie, 4 zasadnutia výboru, zasadnutie valného zhromaž-
denia a ďalšie podujatia, na ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej re-
ktorskej konferencie. Konkrétne išlo o (i) zasadnutia výboru EUA 27. 1. 2006 
a 21. 3. 2006 v Bruseli (Belgicko), (ii) zasadnutie výboru EUA, 5. valné zhromaž-
denie EUA a EUA konferenciu s názvom „Financovanie silných univerzít: diver-
zifikácia, podpora študentov a dobré riadenie“ 29. 3.-1. 4. 2006 v Hamburgu 
(Nemecko); (iii) zasadnutie výboru EUA a konferencia EUA „Európske univerzity 
ako urýchľovače podpory regionálnych inovácií“ 19.-21. 10. 2006 v Brne (Česká 
republika). EUA v roku 2006 začala nový projekt súvisiaci s podporou kvality 
a to Európske fórum pre zabezpečenie kvality. Prvé fórum s názvom „Vklad 
kultúry kvality do vzdelávania“ sa konalo 23.-25. 11. 2006 v Mníchove.

Na zasadnutí výboru EUA 27. 1. 2006 sa zúčastnili prezident SRK Magni-
ficencia Vladimír Báleš a generálna sekretárka SRK Mária Čikešová. Zasad-
nutie sa venovalo predovšetkým vnútorným záležitostiam EUA a to návrhom 
na úpravu stanov EUA. Ďalej sa diskutovalo o strategických dokumentoch EUA 
pre smerovanie asociácie a to „Vízie a stratégie európskych univerzít a EUA“ 
a návrh Akčného plánu a pracovného programu EUA na roky 2006/7. Pre-
zident SRK informoval členov SRK o stanovisku EUA k rozpočtu EÚ na roky 
2007-2013. Na základe záverov zasadnutia výboru prezident SRK zaslal listy 
predsedovi vlády SR a slovenským europoslancom, v ktorých vyjadril rozčaro-
vanie európskej akademickej obce nad stavom schvaľovania rozpočtu EÚ na 
roky 2007-2013 a nad redukciou výdavkov na vzdelávanie a výskum. Súčasťou 
listov bolo stanovisko EUA, ktoré vyzývalo k zvýšeniu finančných prostriedkov na 
uvedené programy.

SRK sa vyjadrila k návrhu dokumentu „Vízia a stratégia pre európske uni-
verzity a EUA“, ktorá bola predložená na zasadnutí výboru EUA, privítala návrh 
ako dokument koncepčného charakteru pre EUA a jej členov a ocenila jeho 
súlad a rešpektovanie bolonského procesu a oznámení EK.

Na zasadnutí výboru EUA 21. 3. 2006 sa zúčastnil prezident SRK Magnifi-
cencia Vladimír Báleš. Zasadnutie sa venovalo príprave valného zhromaždenia 
EUA a konferencii v Hamburgu a to najmä úprave stanov EUA a hlasovaniu 
o návrhu.

Ďalšie zasadnutie výboru, valné zhromaždenia a konferencia EUA sa konali 
v Hamburgu a SRK na nich zastupoval prezident Vladimír Báleš. Na zasadnu-
tiach sa rokovalo o zmene stanov EUA, ale pre nedostatok členov sa hlasovanie 
konalo písomnou formou. Téma konferencie EUA bola aktuálna a pre fungova-
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nie univerzít dôležitá – financovanie. Bez adekvátneho financovania nemožno 
zabezpečiť budúcnosť európskych univerzít. Konferencia vychádzala z dekla-
rácie EUA v Glasgowskej konvencii, že silné univerzity potrebujú dostatočné 
finančné zdroje. Bez tejto podpory nemožno očakávať, že univerzity budú čeliť 
globálnym výzvam ako je súťaž a kvalita. Napriek tomu v mnohých krajinách 
pokleslo financovanie zo strany štátu, čo ohrozuje prosperitu spoločnosti a to 
z pohľadu ekonomiky, ale aj intelektuálnych, kultúrnych a spoločenských hodnôt. 
Konferencia zdôraznila, že spoločným cieľom je zabezpečiť dostatočnú a trvalú 
podporu záväzkov vysokých škôl a vedy, aby sa presadili spoločné záujmy a cie-
le. Univerzity musia získavať verejné, ale aj súkromné zdroje a to na regionál-
nej, národnej a medzinárodnej úrovni. Ako informoval prezident SRK v prípade 
Slovenska chýbajú predovšetkým súkromné zdroje filantropického charakteru 
na podporu univerzít.

Na zasadnutí výboru a na konferencii EUA v Brne sa zúčastnil prezident 
SRK Magnificencia Vladimír Báleš. Konferencia sa venovala problematike pod-
pory regionálnych inovácií. Konferencia konštatovala, že miestne a regionálne 
dimenzie inovácií sú rozhodujúce pre tvorbu európskej vedomostnej spoločnos-
ti. A univerzity, ktoré sú hlavnými „producentmi“ kvalifikovaných pracovníkov, ako 
aj nových poznatkov a inovácií, sú kľúčovými hráčmi pri tvorbe týchto vedomost-
ných regiónov. Konferencia predstavila príklad hostiteľských vysokých škôl pô-
sobiacich v Brne, ktoré efektívne pôsobia v domácom regióne. Zdôraznila nové 
príležitosti pre univerzity, aby maximálne podporili synergiu medzi regionálny-
mi, národnými a európskymi politickými iniciatívami. Identifikovala nové politické 
prepojenie na európskej úrovni medzi 7. rámcovým programom, európskymi 
štrukturálnymi fondmi a aktivitami spojenými s inováciami a podnikaním. Jedno 
z hlavných odporúčaní konferencie jasne hovorí o potrebe posilnenia regionál-
nej kapacity na univerzitách vo výskume a inováciách. Prezident SRK Vladimír 
Báleš zároveň vystúpil s príspevkom vypracovaným v spolupráci s prorektorom 
pre vzdelávanie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s názvom „Rozvoj 
profesionálnych zručností na Slovenskej technickej univerzite pre znalostné re-
gióny“ v rámci 4. pracovnej skupiny konferencie.

Na seminári Európske fórum pre zabezpečenie kvality 2006 v Mníchove, 
Nemecko (23.-25. 11. 2006) sa zúčastnili prezident SRK Vladimír Báleš a vicep-
rezident SRK Ján Bujňák. Hlavným cieľom seminára „Vklad kultúry kvality do vzde-
lávania“ bolo vytvoriť a zdieľať pochopenie spôsobov ďalšieho rozvoja európskej 
dimenzie pre zabezpečenie kvality. Konkrétne sa seminár venoval podpore vhod-
ných prístupov k zabezpečeniu kvality povzbudením vnútorného rozvoja kvality na 
vysokých školách a vhodnej rovnováhy medzi aplikáciou požadovaných nástrojov 
na zabezpečenie kvality, potrebou posilnenia kreativity vo výskume a vzdelávaní 
a potrebou posilnenia výskumu zameraného na zabezpečenie kvality.
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SRK zaujala stanovisko k Európskemu technologickému inštitútu pre po-
treby EUA v rámci verejných konzultácií. SRK uvítala návrh zriadiť inštitút, ale 
odmietla, aby bol zriadení ako sieť existujúcich pracovísk. SRK podporila návrh, 
aby ETI bol založený ako nová inštitúcia s novými priestormi a excelentným vy-
bavením a infraštruktúrou.

Stretnutie prezidentov národných rektorských konferencií
V dňoch 15.-16. 10. 2006 sa v Innsbrucku (Rakúsko) konalo zasadnutie 

prezidentov Stredoeurópskych rektorských konferencií. Zasadnutie sa veno-
valo úlohám a skúsenostiam národných rektorských konferencií, aktuálnym 
témam na národnej úrovni, ďalšej spolupráci v rámci regiónu a členstvu v EUA. 
Na zasadnutí sa zúčastnil viceprezident SRK Ján Bujňák.

Ďalšie zahraničné aktivity a konferenčné podujatia
Prezident SRK sa zúčastnil na základe pozvania ministra školstva na neplá-

novanej služobnej ceste do Juhoafrickej republiky v rámci delegácie ministra 
v dňoch 13. 5.-18. 5. 2006. Cieľom cesty bolo podpísanie zmluvy medzi minis-
trami oboch krajín zodpovednými za výskum o vedecko-výskumnej spolupráci. 
Súčasne sa konali rokovania s partnermi z oblasti výskumu z oboch krajín. Na 
rokovaniach partnerov prezentoval prezident SRK návrhy vysokých škôl na spo-
luprácu, ktoré zbieral pre potreby cesty sekretariát SRK. Náklady na služobnú 
cestu nieslo ministerstvo školstva.

Na základe pozvania Ministerstva školstva SR sa zúčastnil na minister-
skej konferencii „Inteligentný koridor – Excellence Cluster Dunajský región“ 
2. 6. 2006. Cieľom stretnutia bolo prehĺbenie existujúcej spolupráce medzi 
Rakúskom, Maďarskom, Slovenskom, Badensko-Wurtenberskom a Bavor-
skom a identifikovanie budúcich možností spolupráce v oblasti výskumu a vývo-
ja. Ministerské stretnutie vyvrcholilo podpisom Memoranda o porozumení. Na 
stretnutí predniesol prezident SRK referát s názvom „Spolupráca technických 
univerzít v Bratislave, Budapešti a Viedni“.

Prezident SRK sa zúčastnil na konferencii Nemeckej rektorskej konferen-
cie, v rámci Projektu Q zameraného na kvalitu. Konferencia sa venovala téme 
kvality vedy a výskumu v kontexte Bolonskej deklarácie. Podujatie sa konalo 
14.-18. 11. 2006 v Bonne (Nemecko).

Generálna sekretárka SRK Mária Čikešová sa zúčastnia na seminári Ge-
nERAtion s názvom „Spoločné diplomy, dvojité diplomy, akreditácia a uznávanie 
štúdia“, ktorý sa konal v Ľubľane (Slovinsko) v dňoch 3.-4. 3. 2006 na pozvanie 
Národného programu Socrates, ktorý niesol náklady na uvedenú cestu. Se-
minár bol súčasťou projektu GenERAtion „Šírenie výsledkov a príkladov dobrej 
praxe za účelom zvýšenia Erasmus mobility“. Seminár v Ľubľane informoval 
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o doterajších skúsenostiach so spoločnými diplomami a spoločnými progra-
mami v rámci programu Erasmus Mundus a mal otvoriť platformu pre disku-
siu. Napriek odporúčaniu konferencie BFUG zo Štokholmu (2004), aby všetky 
krajiny bolonského procesu aplikovali do národnej legislatívy možnosť udeľova-
nia spoločných diplomov, podľa poznatkov zo seminára tak urobili len Rakús-
ko a Slovinsko. V prípade SR platí, že národná legislatíva nedefinuje spoločné 
diplomy, hoci najnovšie národné programy (Minerva a Národný strategický 
referenčný rámec uvažujú s ich podporou). Ako problém sa ukázali procesy 
zabezpečenia kvality v prípade spoločných diplomov, najmä v  krajinách strednej 
Európy, kde sú akreditačné metódy príliš byrokratické a rigidné. Tiež platí, že 
akreditačné agentúry používajú rozdielne pravidlá a v tomto prípade je európ-
sky štandard potrebný. Otázky súvisiace s akreditáciou spoločných diplomov 
však ostali otvorené. Generálna sekretárka SRK odporučila NK Socrates zor-
ganizovať seminár o spoločných diplomoch a spoločných programoch v rámci 
projektu národného tímu bolonských promotérov.

správa o hospodárení
slovenskej rektorskej konferencie

 
Činnosť Slovenskej rektorskej konferencie ako občianskeho združenia 

v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov je financovaná v nad-
väznosti na zákon o vysokých školách formou dotácie z Ministerstva školstva 
SR a z príspevkov členov. Všetky financie z dotácie boli použité ako bežné vý-
davky na činnosť Slovenskej rektorskej konferencie. Výška členského príspevku 
bola na rok 2006 schválená členmi SRK na 35. riadnom zasadnutí pléna dňa 
7. 4. 2006 na 10 000,- Sk.

Príjmy a výdavky

1. Príspevky zo štátneho rozpočtu 1 200 000,00

2. Účelový príspevok z MŠ SR  500 000,00

3. Refundácia z MŠ SR  136 789,60

4. Príjmy z finančných operácií
    Úroky 

 1 320,38

5. Prijaté členské  267 500,00

6. Vložné (Gabčíkovo)  71 689,17

Spolu 2 1�� 2��,15
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A. Mzdové náklady a ostatné služby

1. Mzdy a sociálne zabezpečenie

   Mzdové náklady priame  337 069,00

   Dohody  22 463,00

   Zákonné sociálne poistenie  143 393,00

   Odvody do ZP  61 966,00

   Preddavky na daň  52 031,00

   Stravné  17 878,00

2. Služby

   Nakupované služby od PO  12 651,50

   Nakupované služby od FO  6 480,00

B. Výdavky na hlavnú činnosť

1. Prevádzkové náklady

   Kancelársky materiál  104 589,34

   Výpočtová technika  29 699,00

   Tlač a kopírovanie  35 747,50

   Telefón  23 114,20

   Poštovné  7 075,00

   Nájomné  6 800,00

   Energie  19 985,90

   Pohonné hmoty  8 647,60

   Opravy a údržba  25 466,50

   Poistenie automobilu  36 058,00

2. Konferencie  165 328,58

3. Členské v EUA  91 862,58

4. Členské v HSV SR  11 000,00

5. Reprezentačné náklady a dary  605,00

6. Cestovné výdavky

   Domáce cestovné  32 213,40

   Zahraničné cestovné  365 863,71
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7. Finančné operácie

   Poplatky banke  4 638,00

   Ostatné  856,45

   Spolu  1 530 752,26

Hospodársky výsledok za rok 2006 = 646 546,�� Sk
Zostatok na účte č. 404000340�/3100 k 31.12. 2006 = 506 �25,0� Sk
Zostatok na účte č. 4040003415/3100 k 31.12. 2006 = 332 �56,51 Sk

informácia o hospodárení

Slovenská rektorská konferencia sa v súvislosti s financovaním svojej čin-
nosti riadi postupmi účtovania v systéme podvojného účtovníctva upraveným 
opatrením Ministerstva financií SR z 15. 11. 2000 č. 21 702/2000-92, kto-
rým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR č. V/20 531/1992 
z 13. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova a postupy účtovania 
pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie 
v znení neskorších predpisov.

K 1. 1. 2006 bol na bankovom účte Slovenskej rektorskej konferencie zo-
statok 192 159,04 Sk. Príjmy konferencie v roku 2006 tvorili:

dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 1 200 000,00 Sk
účelová dotácia z MŠ SR 500 000,00 Sk
refundácia z MŠ SR 136 789,60 Sk
úroky z vkladov vo výške 1 320,38 Sk
členské poplatky vo výške 267 500,00 Sk
vložné (Gabčíkovo) 71 689,17 Sk
Príjmy Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2006 spolu predstavovali 

sumu 2 177 299,15 Sk.

Výdavky Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2006 tvorili:
členský poplatok v Európskej asociácii univerzít vo výške 91 862,58 Sk,
členské v Hospodárskom a sociálnom výbore 11 000,00 Sk
financovanie konferencií a zasadnutí vo výške 165 328,58Sk,
financovanie zahraničných pracovných ciest vo výške 365 863,71Sk,
financovanie tuzemských pracovných ciest vo výške 32 213,40,

a)
b)
c)
d)
e)
f)

•
•
•
•
•
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odmena pracovníkom, s ktorými mala Slovenská rektorská konferencia 
uzavretú dohodu o vykonaní práce v 2006 vo výške 22 463,00 Sk,
mzdy pracovníkov vo výške 337 069,00 Sk,
odvody z miezd pracovníkov vo výške 257 390,00 Sk,
stravné vo výške 17 878,00 Sk,
nakupované služby vo výške 19 131,50 Sk,
kancelárske potreby vo výške 104 589,34 Sk,
grafické návrhy a tlač vo výške 35 747,50 Sk,
výpočtová technika 29 699,00 Sk,
poplatky banke za vedenie účtu a zasielanie mesačných výpisov vo výške 
4 638,00 Sk,
poplatky za telefónne prístroje vo výške 23 114,20 Sk,
energie vo výške 19 985,90 Sk,
prenájom kancelárskych priestorov vo výške 6 800,00 Sk,
poštovné vo výške 7 075,00 Sk,
pohonné hmoty vo výške 8 647,60 Sk,
opravy a udržiavanie vo výške 25 466,50 Sk,
poistky vo výške 36 058,00 Sk
reprezentačné výdavky vo výške 605,00 Sk,
ostatné výdavky vo výške 856,45 SK.
Výdavky Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2006 spolu predstavo-

vali sumu 1 530 752,26 Sk.

Jednotlivé platby sú podložené výpismi z banky, žiadosťami o refundácie 
a príkazmi na úhradu, ktoré sú uložené na sekretariáte Slovenskej rektorskej 
konferencie. Všetky platby realizované v hotovosti sú evidované v pokladničnej 
knihe za obdobie od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006, ktorá je uložená na sekreta-
riáte Slovenskej rektorskej konferencie a príslušnými pokladničnými dokladmi. 
Zakúpený tovar je uložený na sekretariáte Slovenskej rektorskej konferencie, 
zvyšok hotovosti je uložený v pokladni sekretariátu konferencie.

Hospodársky výsledok Slovenskej rektorskej konferencie k 31. 12. 2006 
za rok 2006 predstavoval zisk 646 546,�� Sk. Dotácia z Ministerstva škol-
stva SR vo výške 1 200 000,00 Sk bola plne využitá v kapitole bežné výdavky 
na činnosť Slovenskej rektorskej konferencie a účelová dotácia z Ministerstva 
školstva SR vo výške 500 000,00 Sk bola len čiastočne využitá na „Projekt 
inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl Slovenskej republiky“. Celkový zo-
statok na bankovom účte č. 4040003407/3100 Slovenskej rektorskej 
konferencie k  31. 12. 2006 predstavoval sumu 506 �25,0� Sk a na účte 
4040003415/3100, 332 �56,51 Sk t.j. zostatok z členských príspevkov 
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a úrokov za predchádzajúce obdobie. Zostatková suma z nevyčerpanej dotá-
cie zo štátneho rozpočtu na rok 2006 v celkovej výške 2�� 012,52 Sk bola 
vrátená na depozitný bankový účet MŠ SR.
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Príloha č. I
zasadnutia slovenskej rektorskej konferencie

19. 1. 2006 Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferen-
cie v Bratislave

24. 1. 2006 34. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej konferen-
cie v Ružomberku

23. 3. 2006 Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferen-
cie v Bratislave 

6. 4. 2006 Zasadnutie dozornej rady Slovenskej rektorskej konferencie 
v Žiline

7. 4. 2006 35. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej konferen-
cie v Žiline

1. 6. 2006 Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferen-
cie v Bratislave

9. 8. 2006 Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferen-
cie v Bratislave

26. 9. 2006 Mimoriadne zasadnutia prezídia Slovenskej rektorskej kon-
ferencie v Bratislave

28. 9. 2006 36. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej konferen-
cie v Trnave 

8. 11. 2006 Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferen-
cie v Bratislave 

14. 11. 2006 Mimoriadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej konfe-
rencie v Nitre

30. 11. 2006 37. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej konferen-
cie v  Košiciach 
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Príloha č. II
zoznam zahraničných pracovných ciest zástupcov 
slovenskej rektorskej konferencie

27. 1. 2006 Zasadnutie výboru EUA v Bruseli (Belgicko)

3.-4. 3. 2006 Seminár GenERAtion s názvom „Spoločné diplomy, dvo-
jité diplomy, akreditácia a uznávanie štúdia“ v Ľubľane 
(Slovinsko).

21. 3. 2006 Mimoriadne zasadnutie výboru EUA v Bruseli (Belgic-
ko)

29. 3.-1. 4. 2006 Zasadnutie výboru EUA, 5. valné zhromaždenie EUA 
a EUA konferenciu s názvom „Financovanie silných uni-
verzít: diverzifikácia, podpora študentov a dobré riade-
nie“ v Hamburgu (Nemecko)

13. 5.-18. 5. 2006 Delegácia ministra školstva SR na zahraničnej služob-
nej ceste do Juhoafrickej republiky

2. 6. 2006 Ministerská konferencia na za základe pozvania mi-
nisterstva školstva SR s názvom „Inteligentný koridor 
– Excellence Cluster Dunajský región“ v Kremse (Ra-
kúsko)

15.-16. 10. 2006 Zasadnutie prezidentov Stredoeurópskych rektorských 
konferencií v Innsbrucku (Rakúsko)

19.-21. 10. 2006 Zasadnutie výboru EUA a konferencia EUA „Európske 
univerzity ako urýchľovače podpory regionálnych inová-
cií“ v Brne (Česká republika)

14.-18. 11. 2006 Konferencia „Kvalita vedy a výskumu v kontexte Bolon-
skej deklarácie“ v Bonne (Nemecko)

23.-25. 11. 2006 Európske fórum pre zabezpečenie kvality s názvom 
„Vklad kultúry kvality do vzdelávania“ v Mníchove (Ne-
mecko)
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Príloha č. III
publikácie

Výročná správa Slovenskej rektorskej konferencie – 2005. Bratislava 2006



stanovisko dozornej rady
slovenskej rektorskej konferencie

k výročnej správe a správe o hospodárení
slovenskej rektorskej konferencie za rok 2006 

Dozorná rada preskúmala výročnú správu o činnosti a výsledkoch hos-
podárenia a ročnú účtovnú závierku Slovenskej rektorskej konferencie za 
rok 2006. Dozorná rada konštatuje, že ročná účtovná závierka je v súlade 
s platnými predpismi Slovenskej republiky a poskytuje verný obraz o majetku, 
záväzkoch, vlastnom imaní, finančnej situácii a výsledkoch hospodárenia za rok 
2006 Slovenskej rektorskej konferencie. 

Po zhodnotení výsledkov Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2006, 
tak ako ich zobrazuje účtovná uzávierka, dozorná rada Slovenskej rektorskej 
konferencie odporučila plénu Slovenskej rektorskej konferencie schváliť:

výročnú správu o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2006,
správu o hospodárení Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2006,
ročnú účtovnú závierku Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2006.

Bratislava 21. 6. 2006 

 prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc., v.r.

 prof. Ondrej Šulaj, v.r.

 prof. Ing. Ján Tuček, CSc., v.r.
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