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Úvodné slovo
prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie

prof. ing. Vladimíra Báleša, drsc.

Vážené dámy, vážení páni,
milí kolegovia,

Slovenská rektorská konferencia (SRK) 
po roku opätovne sumarizuje svoju činnosť 
a predkladá verejnosti svoju Výročnú správu 
za rok 2008. Slovenská rektorská konferen-
cia, ako jedna z troch reprezentácií vysokých 
škôl na Slovensku, v roku 2008 úspešne na-

pĺňala základný cieľ, ktorým je koordinácia a podpora činnosti rektorov vyso-
kých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky.

Slovenská rektorská konferencia realizovala v roku 2008 viacero aktivít. 
K najvýznamnejším aktivitám patrila účasť Slovenskej rektorskej konferencie 
v projekte inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl v SR. Projekt sa začal 
v roku 2005 a pokračoval až do roku 2008. V rámci celej realizácie projek-
tu v Slovenskej republike (SR) bolo celkovo hodnotených 24 vysokých škôl. Vý-
stupom projektu bola sektorová správa o stave vysokoškolského vzdelávania 
v SR. Správa bola prezentovaná na februárovej konferencii, ktorú spoločne 
zorganizovali: Ministerstvo školstva SR, Európska asociácia univerzít (Europe-
an University Association, EUA) a Slovenská rektorská konferencia. Slovenská 
rektorská konferencia chce aj v budúcnosti participovať na projektoch, ktorých 
cieľom bude podpora a zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania.

Viac informácií o aktivitách Slovenskej rektorskej konferencie sa nachádza 
v správe za rok 2008, ktorú dávam do Vašej pozornosti.

Na záver chcem poďakovať Ministerstvu školstva SR za finančnú podporu 
činnosti Slovenskej rektorskej konferencie, členom pléna za spoluprácu a pod-
poru a zamestnancom Slovenskej rektorskej konferencie za ich kvalitnú prá-
cu.
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brigádny generál doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
v Liptovskom Mikuláši

prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc.
rektor Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

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

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

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave

generál prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave

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

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

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
rektor Prešovskej univerzity v Prešove

doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

Zoznam členov prezídia
Slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2008

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

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

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

Zoznam členov pléna
Slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2008

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

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

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

prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

prof. Ing. et Dr. h. c. Anton Čižmár, CSc.
rektor Technickej univerzity v Košiciach

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



10 11

Zoznam členov dozornej rady
Slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2008

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

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

doc. Mgr. art. Matúš Oľha
rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach

prof. Ing. et Dr. h. c. Karol Polák, DrSc.
rektor Vysokej školy v Sládkovičove

doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD.
poverený rektor
Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

prof. Ing. et Dr. h. c. Rudolf Sivák, PhD.
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
rektor Bratislavskej vysokej školy práva

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

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
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Zoznam pracovných komisií SRK v roku 2007
k 31. 12. 2008

Pracovná komisia SRK pre ekonomické záležitosti
Predseda: prof. Ing. et Dr. h. c. Rudolf Sivák, PhD. (rektor Ekonomickej 

univerzity v Bratislave).
Členovia: doc. PhDr. František Gahér, CSc. (viceprezident SRK a rektor 

Univerzity Komenského v Bratislave),
 prof. Ing. et Dr. h. c. Anton Čižmár, CSc. (rektor Technickej 

univerzity v Košiciach),
 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (rektor Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre).

Pracovná skupina SRK pre riadenie ďalšej prevádzy FIS na verejných 
vysokých školách
Predseda: doc. Ing. Martin Mišút, CSc. (rektor Trnavskej univerzity v Trnave).
Členovia: prof. Ing. et Dr. h. c. Anton Čižmár, CSc. (rektor Technickej 

univerzity v Košiciach),
 doc. PhDr. František Gahér, CSc. (viceprezident SRK a rektor 

Univerzity Komenského v Bratislave),
 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (rektor Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre).

Pracovná komisia SRK pre výskum
Predseda: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. (viceprezident SRK a rektor Žilinskej 

univerzity v Žiline).
Členovia: prof. Ing. et Dr. h. c. Anton Čižmár, CSc. (rektor Technickej 

univerzity v Košiciach),
 prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. (rektor Univerzity veterinárskeho 

lekárstva v Košiciach),
 prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. (rektor Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave),
 prof. Ondrej Šulaj (rektor Vysokej školy múzických umení 

v Bratislave).

Pracovná komisia SRK pre vzdelávanie
Predseda: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (rektor Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre).
Členovia: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. (rektorka Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici),

Štruktúra Slovenskej rektorskej konferencie

Plénum je najvyšším orgánom a tvoria ho členovia komôr Slovenskej re-
ktorskej konferencie. Predstaviteľom SRK je prezident, ktorý zastupuje Kon-
ferenciu a koná v jej mene. Výkonným orgánom je prezídium, riadiace činnosť 
Slovenskej rektorskej konferencie v období medzi zasadnutiami pléna. Admini-
stratívnu činnosť SRK zabezpečuje sekretariát. Vedie ho generálna sekretárka 
zodpovedajúca za svoju činnosť prezídiu. 

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie zriadilo pracovné komisie s cie-
ľom podporovať svoju činnosť. Zloženie komisií sa v priebehu rokov mení, ale ich 
zameranie ostáva v platnosti. Úloha pracovných komisií je poradná.
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 prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. (rektor Vysokej školy 
manažmentu v Trenčíne),

 prof. RNDr. René Matlovič, PhD. (rektor Prešovskej univerzity 
v Prešove),

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

Právna pracovná komisia SRK
Predseda: k 31. 12. 2008 bez predsedu.
Členovia: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. (viceprezident SRK a rektor Žilinskej 

univerzity v Žiline),
 prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. (rektorka Vysokej školy 

medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove),
 doc. PhDr. František Gahér, CSc. (viceprezident SRK a rektor 

Univerzity Komenského v Bratislave),
 generál prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc. (rektor Akadémie Policajného 

zboru v Bratislave).

Pracovná komisia SRK pre šport
Predseda: prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. (rektor Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre).
Členovia: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (rektor Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre),
 prof. Karol Weisslechner, akad. arch. (rektor Vysokej školy 

výtvarných umení v Bratislave).

Volebná komisia SRK
Predseda: prof. Ondrej Šulaj (rektor Vysokej školy múzických umení 

v Bratislave).
Členovia: prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. (rektorka Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici),
 prof. Ing. et Dr. h. c. Karol Polák, DrSc. (rektor Vysokej školy 

v Sládkovičove).

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 doplnení niektorých zákonov jedným z troch orgánov reprezentácie vysokých 
škôl v Slovenskej republike.

Cieľ

Slovenská rektorská konferencia venuje svoju pozornosť predovšetkým 
koordinácii a podpore činnosti rektorov vysokých škôl v záujme utvárania vy-
sokoškolskej politiky. Pri napĺňaní tohto cieľa sa SRK zaoberá najmä týmito čin-
nosťami:

koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysokých škôl v Slo-
venskej republike,
prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam, ktoré súvisia s vy-
sokoškolskou politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych noriem 
bezprostredne sa dotýkajúcich života vysokých škôl, ako aj k platným práv-
nym normám uvedeného zamerania,
vytvára predpoklady na 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):

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,

•

•

•

•

•

•
•

•
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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 úmysle 
predložiť vláde na zaradenie univerzitnej verejnej vysokej školy medzi neuni-
verzitné 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.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

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 vykonávanie 
svojej činnosti zriaďuje sekretariát, ktorý zabezpečuje administratívne, organi-
začné a archívne práce.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie tvoria prezident a dvaja vi-
ceprezidenti, ktorí sú volení na dvojročné funkčné obdobie. Funkčné obdobie 
súčasného prezídia SRK je do 30. 6. 2009.

Plnenie programu prezídia Slovenskej rektorskej konferencie

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie deklaroval ako svoje hlavné 
ciele v rámci volebného programu na roky 2007–2009 zvýšenie finančných 
prostriedkov na vysoké školstvo, vedu a výskum a novelizáciu platnej legislatívy 
podľa súčasných potrieb vysokých škôl. Prezident chcel ďalej pokračovať v akti-
vitách podporujúcich systémy kvality na vysokých školách. V zahraničnej oblasti 
ostalo prioritou pôsobenie v Európskej asociácii univerzít.

Zasadnutia prezídia zvolával a riadil prezident Slovenskej rektorskej konfe-
rencie. V roku 2008 sa prezídium stretlo na riadnych a mimoriadnych zasad-
nutiach spolu 7-krát. Prezídium na svojich zasadnutiach rokovalo o aktuálnych 
témach vysokoškolského sektora, výskumu a vývoja, zahraničných a vnútorných 
záležitostiach Slovenskej rektorskej konferencie. Najčastejšie témy, ktorými sa 
prezídium Slovenskej rektorskej konferencie zaoberalo:

financovanie vysokého školstva, vedy a techniky (návrh metodiky roz-
pisu dotácií zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2008, 
2009, financovanie vedy a techniky, Agentúra na podporu výskumu a vývo-
ja (APVV), štrukturálne fondy a iné),
legislatíva (novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, návrh 
zákona o pedagogických zamestnancoch),
zabezpečenie kvality na vysokých školách (projekt inštitucionálneho hod-
notenia vysokých škôl Slovenskej republiky, návrh nariadenia vlády SR, kto-
rým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditač-
nej komisii, návrh kritérií na začlenenie vysokých škôl),

•

•

•



1� 1�

veda a výskum (kritériá – habilitačné a vymenúvacie konanie, plagiátor-
stvo – software, IT konferencia a iné),
stratégia rozvoja spoločnosti (štrukturálne fondy – prehľad, informácie 
o výzvach, informácie z MŠ SR o ich čerpaní a najčastejšie chyby vyskytujú-
ce sa pri podávaní projektov),
vnútorné záležitosti Slovenskej rektorskej konferencie (príprava zasad-
nutí pléna SRK, aktualizovaný plán činnosti SRK na rok 2008, výročná 
správa a správa o hospodárení za rok 2007, plán činnosti SRK na rok 
2009, personálne obsadenie SRK, čestné členstvo v SRK a iné),
zahraničná činnosť (zasadnutia výboru a valného zhromaždenia Európskej 
asociácie univerzít, konferenčné podujatia a ďalšie zahraničné aktivity).

Predstavitelia a zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie sa zúčast-
nili na zasadnutiach reprezentácií vysokých škôl SR, t. j. Rady vysokých škôl 
SR a Študentskej rady vysokých škôl SR, na rokovaniach Akreditačnej komisie 
a podujatiach Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Pre-
zident Slovenskej rektorskej konferencie alebo členovia SRK v zastúpení prezi-
denta SRK sa zúčastnili na slávnostných aktoch vymenovania vysokoškolských 
profesorov a rektorov vysokých škôl prezidentom Slovenskej republiky.

•

•

•

•

Dozorná rada

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 SRK.

Členovia dozornej rady Slovenskej rektorskej konferencie boli prof. Ing. Ján 
Tuček, CSc. (predseda dozornej rady a rektor Technickej univerzity vo Zvolene), 
doc. Ing. Alena Daňková, CSc. (rektorka Vysokej školy medzinárodného podnika-
nia ISM Slovakia v Prešove), prof. Ondrej Šulaj (rektor Vysokej školy múzických 
umení v Bratislave). V priebehu roka 2008 (v septembri) sa zmenilo vedenie 
Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Vzhľadom 
k tejto skutočnosti sa voľby tretieho člena dozornej rady budú konať až v roku 
2009.

Riadne zasadnutie dozornej rady Slovenskej rektorskej konferencie sa ko-
nalo 22. 4. 2008 v Bratislave.
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Správa o činnosti pléna
Slovenskej rektorskej konferencie

K 31. 12. 2008 mala Slovenská rektorská konferencia 32 riadnych a 11 
čestných členov. V roku 2007 prebehla výmena na postoch rektorov niekto-
rých vysokých škôl. Novovymenovaní rektori sa stali členmi Slovenskej rektor-
skej konferencie dňom vymenovania prezidentom SR. Zároveň sa rozšírila 
členská základňa SRK o rektora Bratislavskej vysokej školy práva a o rektora 
Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom.

Domáce aktivity

Slovenská rektorská konferencia vznikla s cieľom koordinovať a podporo-
vať činnosť rektorov slovenských vysokých škôl. Preto sa plénum SRK venuje 
vysokoškolskej politike, ale zaoberá sa aj ďalšími aktuálnymi témami, ktoré sa 
týkajú vysokých škôl, vedy a výskumu, umenia a spoločnosti vôbec.

V priebehu roka 2008 plénum Slovenskej rektorskej konferencie zasadalo 
na piatich riadnych zasadnutiach. Okrem toho bolo v októbri 2008 zorganizo-
vané výjazdové zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej konferencie v Bruseli. 
Dňa 9. 12. 2008 sa v Bratislave konalo slávnostné posedenie členov prezídia 
Slovenskej rektorskej konferencie s čestnými členmi Slovenskej rektorskej kon-
ferencie.

Najčastejšie témy, ktorými sa členovia Slovenskej rektorskej konferencie 
zaoberali na rokovaniach v roku 2008:

legislatíva (zásady novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, 
návrh zákona o pedagogických zamestnancoch),
financovanie vysokého školstva, vedy a techniky (návrh metodiky rozpi-
su dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2008, 
2009, financovanie vedy a techniky, Agentúra na podporu výskumu a vý-
voja, štrukturálne fondy, euro konverzia, riadenie prevádzky finančných in-
formačných systémov na verejných vysokých školách, návrh opatrenia MŠ 
SR, ktorým sa určujú maximálne sumy ročného školného na akademický 
rok 2009/2010 pre študijné programy v externej forme),
veda a technika (kritériá – habilitačné a vymenúvacie konanie, plagiátor-
stvo – software, IT konferencia, Týždeň vedy a iné),
zabezpečenie kvality (projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl 
v SR),

•

•

•

•

koordinácia a podpora vzájomnej spolupráce rektorov vysokých škôl 
(spolupráca s Českou konferenciou rektorov, finančný informačný systém 
a pod.),
stratégia rozvoja spoločnosti (štrukturálne fondy),
zahraničná politika (odporúčania a návrhy Európskej asociácie univerzít),
vyjadrovanie sa k aktuálnym celospoločenským otázkam (vyhlásenie 
SRK zamerané na zmiernenie napätia medzi Slovákmi a Maďarmi),
vnútorné záležitosti Slovenskej rektorskej konferencie (príprava zasad-
nutí pléna SRK, aktualizovaný plán činnosti SRK na rok 2008, výročná 
správa a správa o hospodárení za rok 2007, plán činnosti SRK na rok 
2009, personálne obsadenie SRK, čestné členstvo v SRK, návrh na zmenu 
stanov a iné).
Na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach pléna Slovenskej rektorskej 

konferencie sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva školstva SR, Rady vyso-
kých škôl SR, Študentskej rady vysokých škôl SR, Akreditačnej komisie a Odbo-
rového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (podľa obsahu preroko-
vávaných tém), ako aj ďalší pozvaní hostia.

Legislatíva

Členovia pléna Slovenskej rektorskej konferencie pripomienkovali v medzi-
rezortných pripomienkových konaniach legislatívne návrhy, ktoré predložilo Mi-
nisterstvo školstva SR:

Návrh štatútu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.
Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch.
Návrh kritérií akreditácie habilitačného konania a konania na vymenúvanie 
profesorov.
Návrh opatrenia MŠ SR, ktorým sa určujú maximálne sumy ročného škol-
ného na akademický rok 2009/2010 pre študijné programy v externej 
forme.
Návrh opatrenia Ministerstva školstva SR na doplnenie opatrenia MŠ SR 
č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich 
na území SR.
Návrh vyhlášky MŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva škol-
stva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom 
VŠ.
Návrh legislatívneho zámeru zákona o stimuloch pre výskum a vývoj.

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
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Financovanie

Plénum SRK sa na viacerých zasadnutiach zaoberalo metodikou rozpisu 
dotácie zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2008 a 2009. 
Otázka financovania verejných a štátnych vysokých škôl je jednou z najstrate-
gickejších a najdôležitejších tém rokovaní pléna SRK so zástupcami MŠ SR. 
Viac informácií o tejto téme možno nájsť v zápisniciach z rokovaní pléna SRK.

Zabezpečenie kvality

Na základe záverov summitu ministrov zodpovedných za vysoké školstvo 
v Berlíne (2003), po analýze stavu v slovenskom vysokom školstve, rokova-
niach v Európskej asociácii univerzít a Slovenskej rektorskej konferencii, členo-
via SRK schválili projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR, ktorý 
finančne podporilo Ministerstvo školstva SR na základe uznesenia vlády SR 
č. 872 z 9. 11. 2005.

Projekt začal v roku 2005 evaluáciou 10 vysokých škôl a pokračoval v roku 
2006 návštevami odborníkov z Európskej asociácie univerzít a predložením ich 
hodnotiacich správ. Ostatné vysoké školy začali s prácami na seba hodnotia-
cich správach v roku 2006 a hodnotiace návštevy absolvovali v roku 2007. 
Do konca roka 2007 absolvovalo evaluácie EUA 23 vysokých škôl a dostalo 
hodnotiace správy EUA. V roku 2008 bola doručená hodnotiaca správa EUA 
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V rámci celej realizácie projektu v SR 
tak bolo celkovo hodnotených 24 vysokých škôl. V januári 2008 EUA zaslala MŠ 
SR a SRK sektorovú správu o stave vysokoškolského vzdelávania v SR. Správa 
bola realizovaná v rámci inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR. Dňa 
19. 2. 2008 sa v aule Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uskutočnila 
konferencia na tému Sektorová správa o stave vysokého školstva v SR. Konfe-
renciu zorganizovali MŠ SR, SRK a EUA. Viac informácií o konferencii uvádza-
me v časti správy o konferenčných podujatiach.

V rámci rokovaní SRK sa za účasti zástupcov Ministerstva školstva SR 
a zástupcov Akreditačnej komisie pravidelne hovorí okrem iného aj o aktuál-
nom postupe v rámci komplexných akreditácií a o centrálnom registri študen-
tov a zamestnancov. Tieto aktivity prispievajú k skvalitňovaniu vysokoškolského 
vzdelávania v SR.

V dňoch 19.–23. 11. 2008 sa uskutočnilo Fórum o kvalite v Budapešti 
v poradí tretíkrát pod záštitou viacerých organizácií: EUA, ENQUA, EURASHE, 

ESU a Education and Culture DG – Lifelong Learning Programme. Fóra o kva-
lite sa zúčastnilo cca 500 účastníkov, z toho 300 zástupcov vysokých škôl, 30 
študentov a zvyšok tvorili zástupcovia rôznych agentúr a neziskových organizá-
cií zaoberajúcich sa kvalitou. V rámci odborného programu bolo zrealizovaných 
6 plenárnych zasadnutí. Workshopy boli v roku 2008 zamerané na tvorbu kuri-
kúl, terminológiu kvality, výstupy vzdelávacieho procesu, audity kvality a akredi-
tácie, nové metódy vyučovania, certifikáciu a informovanie o výstupoch rôznych 
projektov zameraných na kvalitu. Diskutovalo sa najmä o postavení univerzít 
v regiónoch, o spolupráci univerzít s podnikmi, o medzinárodnom trhu práce, 
kurikulách, aktivitách AHELO – OECD, TQM a EFQM (manažment kvality) a o 
celoživotnom vzdelávaní.

 
Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.,čestný člen SRK a koordinátor projektu inštitu-

cionálneho hodnotenia VŠ v SR, podľa metodiky EUA dňa 12. 12. 2008 absolvo-
val zahraničnú služobnú cestu do Nemecka s cieľom rokovania so zástupcami 
z Hochschulrektorenkonferenz (HRK) a DAAD v Bonne o stave projektu „Quali-
tätsmanagement an Deutschen Hochschulen“ a získania informácií o jeho ťa-
žiskových oblastiach.

V Nemecku je projekt Qualitätsmanagement jedným z najvýznamnejších 
projektov HRK, ktorého výsledky sú k dispozícii všetkým vysokým školám. Tento 
projekt je riešený systematicky už viac ako 5 rokov. Tohtoročné témy konferen-
cie boli zamerané na zladenie otázok autonómie vysokých škôl a štátneho záuj-
mu na kvalite akademických činností, medzinárodné aspekty posúdenia kvality 
VŠ a vzájomné uznávanie certifikátov ako súčasti mobilných aktivít a na tému 
posúdenia kvality previerky vedomostí študentov, t. j. skúšok. Veľkú diskusiu na 
konferencii vzbudili otázky zostavovania rankingov VŠ, čo väčšina účastníkov 
hodnotila kriticky. Pozornosť by sa mala venovať viac evaluačným postupom aj 
z externého prostredia.

Pri medzinárodných aspektoch systémov posúdenia kvality sa vychádza-
lo so záverov EUA. Po diskusii sa konštatovalo, že je potrebné vzájomne dis-
kutovať o parametroch posúdenia kvality, aby neboli zaťažené subjektívnymi 
faktormi. Dá sa to v oblasti vedeckých činností podstatne relevantnejšie ako 
v oblasti vzdelávania. Trend sa blíži k tomu, aby kvalitu vzdelávacieho procesu 
posudzovali „odberatelia“ produktu, t. j. zamestnávatelia a nie interní účastníci 
procesu, teda učitelia a študenti. Problém je v tom, že nie je jednoduché vytvoriť 
štatisticky významné kritériá, na ktoré by zamestnávatelia odpovedali. Potreb-
né je preto vytvoriť motivačné kritériá pre nich tak, aby sa aktívne podieľali na 
poskytovaní informácií. Vzhľadom na ich množstvo nie je v súčasnosti jasné ani 
vyhodnocovanie získaných informácií.
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V oblasti hodnotenia štúdia, t. j. skúšok sa konštatovalo, že najvhodnejšie 
sa javia písomné anonymne testy, ktoré môže podľa vopred stanovenej šablóny 
vyhodnotiť nezávislá osoba. Tento postup však nie je možné uplatniť vo všet-
kých odboroch štúdia. Aj v tejto oblasti bude HRK ďalej v spolupráci s nemecký-
mi vysokými školami pracovať. Slovenská rektorská konferencia podobne ako 
v minulosti bude neustále informovaná o priebežných výsledkoch získavaných 
v rámci projektu a jej členovia budú pozývaní na prezentácie výsledkov, pokiaľ 
bude záujem.

Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. na rokovaniach hovoril o dvoch oblastiach, 
ktoré môžu byť pre akademickú obec SR zaujímavé. Prvou oblasťou je prob-
lematika spoločných diplomov, na prípravu ktorých je možné požiadať DAAD 
o finančnú podporu. Druhou témou bola možná spoluúčasť DAAD pri zakladaní 
špecializovaných katedier na technických vysokých školách v SR v spolupráci 
s nemeckými firmami pôsobiacimi v SR.

Veda a výskum

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie sa opätovne zaoberalo aktuál-
nou témou plagiátorstva. Žiada Ministerstvo školstva SR koordinovať príslušné 
aktivity, súvisiace najmä s obstaraním príslušného programového vybavenia. 
Zároveň vyzýva členov Slovenskej rektorskej konferencie, aby vytvorili elektro-
nický archív záverečných prác. Odporúča, aby vysoké školy upravili svoje pred-
pisy tak, že budú plagiátorstvo postihovať.

V rámci rokovaní sa členovia pléna vyjadrovali okrem iného aj ku kritériám 
na habilitačné a vymenúvacie konanie a k podpore financovania Agentúry na 
podporu výskumu a vývoja.

Členovia SRK boli informovaní o príprave rôznych podujatí na podporu 
vedy, techniky a informatizácie, napr. IT konferencia organizovaná spoločnos-
ťou EUNIS a SRK, Týždeň vedy – pravidelne, každoročne organizovaný MŠ SR, 
súťaž Hlava roka a pod.

Štrukturálne fondy

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie sú na rokovaniach pléna pra-
videlne informovaní ministrom školstva a jeho pracovným tímom o aktuálnych 
výzvach, finančnom a personálnom zabezpečení riadenia štrukturálnych fon-
dov a o problémoch pri podávaní projektov. Viac informácií o tejto téme možno 
nájsť v zápisniciach z rokovaní pléna SRK.

Vnútorné záležitosti

Vnútorné záležitosti Slovenskej rektorskej konferencie boli riešené na ro-
kovaniach prezídia a pléna SRK. Týkali sa najmä personálneho obsadenia SRK 
(viceprezident, generálna sekretárka, asistentka, realizácia účtovníckych prác 
dodávateľským spôsobom a pod.), financovania SRK, voľba člena dozornej rady, 
potvrdenie čestného členstva v SRK, schválenia poplatkov (EUA, HSV SR a člen-
ských poplatkov SRK), členstva v pracovných komisiách, rozpočtu a správ SRK, 
zapojenia SRK do projektu EUA o rôznorodosti a pod. V roku 2008 sa prekon-
zultovala aj možnosť hymny SRK. Na rokovaní pléna bolo nakoniec konštatova-
né, že SRK hymnu v súčasnosti nepotrebuje.

Konferenčné podujatia SRK

Dňa 19. 2. 2008 sa v aule Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
uskutočnila konferencia na tému Sektorová správa o stave vysokého škol-
stva v SR v rámci inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR. Konferen-
ciu moderoval prof. Peter Plavčan, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl 
MŠ SR. Za organizátorov podujatia sa konferencie zúčastnili: Ján Mikolaj, 
podpredseda vlády SR a minister školstva SR; prof. Vladimír Báleš, prezi-
dent SRK a prof. Henrik Toft-Jensen, predseda Programu inštitucionálnych 
evaluácií EUA. Úvodné slovo o projekte inštitucionálneho hodnotenia vyso-
kých škôl SR mal prof. Juraj Sinay, čestný člen SRK a predseda projektu. 
Hlavné výsledky správy prezentovala prítomným pani Dr. Sybille Reichert 
z EUA. Podujatie bolo zakončené panelovou diskusiou autorov (prof. Henrik 
Toft – Jensen, prof. Don McQuillan, prof. Alojz Kralj, Dr. Sybille Reichert) 
sektorovej správy s prítomnými účastníkmi. Konferencie sa zúčastnili zá-
stupcovia vysokých škôl SR, Úradu vlády SR, Rady vlády SR pre vedu a tech-
niku, Ministerstva školstva SR, Ministerstva hospodárstva SR, Akreditačnej 
komisie, Svetovej banky, SAAIC, Fulbrightovej komisie, Nadácie F. A. Hayeka, 
Centra vedecko-technických informácií SR, Klubu 500, komerčných bánk 
a zástupcovia niektorých firiem.

Podujatie uzatvorilo projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR, 
v rámci ktorého EUA vykonala 24 medzinárodných inštitucionálnych evaluácií. 
Podľa zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva SR, Slovenskou rektor-
skou konferenciou a Európskou asociáciou univerzít (EUA) v prípade každej 
vysokej školy evaluovala a podala správu o inštitucionálnych procesoch rozho-
dovania a strategického plánovania, vnútorných procesoch kvality, výskumnej 
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kapacite a pokroku v aplikácii bolonských reforiem. Následne EUA vypracovala 
a doručila správu o celkovej evaluácii Ministerstvu školstva SR a Slovenskej 
rektorskej konferencii. Zámerom evaluácií bolo podporiť slovenské vysoké školy 
v ich priebežnom rozvoji s cieľom splniť najvyššie štandardy a najlepšiu prax, 
ktorá sa prispôsobí ich špecifickému kontextu.

Sektorová správa sa zamerala na stav aplikácie bolonskej reformy a kva-
litu vedecko-výskumných činností v Slovenskej republike. Závery a odporúčania 
predložené EUA sa týkajú:

financovania,
vzdelávania a zabezpečenia kvality,
inštitucionálnej diverzity, autonómie a riadenia,
výskumného systému, financovania a výkonnosti,
doktorandského štúdia a rozvoja kariéry výskumníka,
partnerstiev medzi univerzitami a priemyslom a inováciami.
Z hľadiska externého prostredia EUA potvrdila dlhodobé nedostatočné 

financovanie vysokoškolského a výskumného sektora. Správa konštatuje, že 
„priepasť medzi výdavkami na výskum a vývoj v Slovenskej republike a v ostat-
ných krajinách EÚ, predovšetkým najkonkurencieschopnejších členských štátov, 
je značná a naďalej sa zvyšuje. Posledné zvýšenia výdavkov slovenskej vlády (v 
absolútnych číslach) na výskum a vývoj a vysoké školstvo sú chvályhodné, ale nie 
dostatočné na odstránenie tejto priepasti.“ Správa odporúča využiť možnosti 
štrukturálnych fondov na vybudovanie konkurencieschopnej vedecko-výskum-
nej infraštruktúry. Slovenku odporúča dať viac finančných prostriedkov na báze 
súťaže na udržanie a obnovu vedeckovýskumného vybavenia a infraštruktúry 
na národnej, regionálnej alebo inštitucionálnej úrovni.

Správa venuje veľký priestor legislatívnemu prostrediu a konštatuje jeho 
prílišnú podrobnosť, najmä čo sa týka rozhodovacích procesov a vnútorných 
orgánov vysokých škôl. Odporúča ponechať vysokým školám väčšiu flexibilitu 
a vyšší stupeň autonómie pri tvorbe vnútornej organizácie a riadiacich štruktúr. 
V súvislosti so zabezpečením kvality správa odporúča podporiť posun od súčas-
ného systému štátom kontrolovanej kvality založenom na splnení minimálnych 
štandardov k systému rozvíjajúcemu kvalitu na vysokých školách.

EUA v správe oceňuje úsilie slovenských vysokých škôl zväčšiť svoje kapa-
city, lebo univerzity pokryli potrebu rastúceho poskytovania výučby pre stále 
väčší počet študentov a zároveň rozvíjali výskumnú činnosť. Konštatuje však, že 
kvalita vzdelávacej a výskumnej činnosti je poznamenaná nedostatočným finan-
čným pokrytím tohto rastu. Zároveň odporúča užšiu spoluprácu alebo zlúčenie 
malých vysokých škôl.

Za negatíva slovenského vysokoškolského a výskumného systému ozna-
čuje nedostatočnú diverzifikáciu vysokých škôl (správa oceňuje úsilie minister-
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stva školstva diverzifikovať národný systém), ale aj chýbajúcu tvorbu strategic-
kých politík. Vysoké školy nemajú stanovené inštitucionálne stratégie a priority. 
V rámci vysokých škôl hodnotenia poukázali na nedostatočnú medzi fakultnú 
spoluprácu a jazykovú vybavenosť učiteľov a študentov. Správa ďalej konštatuje 
slabú integrovanosť výskumného potenciálu. V rámci univerzitného výskumu 
hovorí o vysokom stupni fragmentácie medzi finančnými agentúrami a finan-
čnými nástrojmi, o nedostatočnej úrovni kritérií pre udeľovanie grantov, kon-
štatuje príliš vysoký stupeň byrokracie. Z hľadiska fragmentácie slovenského 
výskumu správa odporúča, aby slovenská vláda a finančné agentúry vytvorili 
silnejšie nástroje, ktoré by podporili postupnú integráciu medzi Slovenskou aka-
démiou vied a vysokými školami.

Slovenská rektorská konferencia ako iniciátor projektu a jedna zo zmluv-
ných strán chce využiť odporúčania a zistenia EUA pre ďalší rozvoj vysokoškol-
ského sektora.

Nominácie členov Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia nominovala svojich členov do rozličných 
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 i medzinárodnej úrovni.

Členstvo v iných domácich organizáciách

Slovenská rektorská konferencia je jednou z organizácií, ktoré založili v ro-
ku 2005 Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky (HSV SR). Základ-
ným poslaním HSV SR je prispievať k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce 
a sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi a organizáciami spoločností 
v Slovenskej republike s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru a porozumenie pri zdo-
konaľovaní modelu pluralitnej a participačnej demokracie v podmienkach Slo-
venska.

Povinnosťou Slovenskej rektorskej konferencie je úhrada ročného členské-
ho poplatku v HSV SR. Plénum SRK na 43. riadnom zasadnutí dňa 8. 2. 2008 
v Trenčianskych Tepliciach súhlasilo s úhradou poplatku vo výške 10 000,- Sk 
za rok 2008.
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Cena Wernera von Siemens Excellence Award

V roku 2008 sa konal 8. 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.

Ocenenie udeľujú Siemens a SRK na Slovensku v troch kategóriách: vý-
skum, podpora študijného pobytu v zahraničí a v kategórii diplomová a dokto-
randská práca. V roku 2008 sa do súťaže zapojili študenti zo siedmich vysokých 
škôl s 32 projektmi, čo je o dve vysoké školy viac ako vlani. Najviac súťažiacich 
vyslala Slovenská technická univerzita v Bratislave (12 prác), Technická uni-
verzita v Košiciach (7) a Žilinská univerzita (6), ktoré už tradične majú v súťaži 
najvyššiu účasť. Do súťaže sa zapojila aj Univerzita Komenského (4), po jednej 
práci prihlásili Technická univerzita Zvolen, Slovenská poľnohospodárska uni-
verzita v Nitre a Ekonomická univerzita v Bratislave. Odborná komisia nakoniec 
posudzovala dve výskumné práce, 8 doktorandských prác a 18 diplomových 
prác. Do finálového kola spojeného s prezentáciami vybrala 8 projektov.

Zahraničné aktivity

Európska asociácia univerzít združuje národné rektorské konferencie, uni-
verzity a iné akademické organizácie v európskom vysokoškolskom prostredí. 
Vytvára priestor pre tvorbu vysokoškolskej akademickej politiky na európskej 
úrovni, ale aj priestor na spoluprácu svojich členov. Slovenská rektorská konfe-
rencia je riadnym kolektívnym členom s právom účasti na zasadnutiach výboru 
a valného zhromaždenia a plným hlasovacím právom. Trinásť slovenských uni-
verzít bolo v roku 2008 individuálnymi členmi EUA.

Slovenská rektorská konferencia je jedným zo zakladajúcich členov Európ-
skej asociácie univerzít. V osobe prezidenta SRK sa zúčastňuje na zasadnu-
tiach výboru EUA a valnom zhromaždení. EUA pravidelne organizuje dvakrát 
v roku konferencie, na ktorých sa zúčastňujú prezident SRK, generálna sekre-
tárka SRK, ale aj členovia SRK, ktorých vysoké školy sú individuálnymi členmi 
EUA. Povinnosťou Slovenskej rektorskej konferencie ako člena EUA je úhrada 
členského poplatku. Plénum SRK na 42. riadnom zasadnutí 30. 11. 2007 na 
Donovaloch schválilo úhradu členského príspevku v EUA na rok 2008 v celkovej 
výške 2 513 eur.

V roku 2008 sa členmi EUA stali tri slovenské univerzity: Univerzita Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita v Trnave a Vysoká škola manaž-

mentu v Trenčíne. Členmi EUA ďalej sú: Univerzita Komenského v Bratislave, 
Žilinská univerzita v Žiline, Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomická univer-
zita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína filozo-
fa v Nitre, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická 
univerzita vo Zvolene a Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.

Spolupráca s Európskou asociáciou univerzít

Európska asociácia univerzít pripravila pre svojich členov v roku 2008 
dve nadnárodné konferencie (v Barcelone a Rotterdame), štyri zasadnutia vý-
boru (z toho dva v rámci nadnárodných konferencií), dve zasadnutia valného 
zhromaždenia (v rámci nadnárodných konferencií). Novou aktivitou EUA v roku 
2008 bolo stretnutie administratívnych zamestnancov národných rektorských 
konferencií zamerané na komunikáciu. Stretnutie sa uskutočnilo v októbri 2008 
v Bruseli. Rozpis podujatí EUA v roku 2008 je uvedený v prílohe č. II.

Jarná konferencia sa konala v marci 2008 v Barcelone (Španielsko). EUA 
na nej predstavila Európsky register agentúr pre kvalitu – EQAR (European 
Register of Quality Agencies), RUISNET (Spolupráca univerzít a priemyslu v re-
giónoch Európy) a EURADA (Združenie regionálnych rozvojových agentúr). 
Jarná konferencia EUA pokračovala v dialógu, ktorý sa začal v októbri 2007 
v poľskom Wroclave na tému riadenia vysokých škôl v Európe. Príspevky jarnej 
konferencie boli zamerané najmä na autonómiu, reformy riadenia, špecifické 
prvky a formy akademického riadenia.

Jesenná konferencia sa konala v októbri 2008 v Rotterdame (Holandsko). 
Hlavným bodom programu jesennej konferencie bola prezentácia Charty eu-
rópskych univerzít celoživotného vzdelávania (vypracovala Európska asociácia 
univerzít) a následná diskusia k nej. Počas jesennej konferencie v Rotterdame 
boli prerokované najmä nasledujúce témy: celoživotné vzdelávanie z pohľadu 
EÚ, vysokých škôl, EUA, študentov, zamestnancov, zamestnávateľov, celoživot-
né vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie, garancia kvality celoživotného vzdeláva-
nia ako dôležitá úloha vysokých škôl, demografický vývoj, trh práce a požiadavky 
zamestnávateľov na vzdelanie.

Zabezpečenie kvality je dôležitým prvkom vysokoškolského sektora. EUA 
zabezpečuje pre svojich členov službu inštitucionálnych evaluácií ako tzv. Inšti-
tucionálny evaluačný program. Ide o jednu z najžiadanejších služieb EUA. Aj slo-
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venský vysokoškolský sektor využil túto možnosť v rámci projektu inštitucionál-
neho hodnotenia vysokých škôl, ktorý prebieha od roku 2005. Viac informácií 
o tomto programe sa nachádza v časti správy o zabezpečení kvality.

Európska asociácia univerzít od roku 2006 organizuje raz ročne Fórum 
pre kvalitu s cieľom tvoriť politiku pre oblasť zabezpečenia kvality, informovať 
o vývoji a šíriť príklady dobrej praxe. V roku 2008 sa konalo tretie stretnutie 
Fóra (viac informácií v časti správy o zabezpečení kvality).

EUA realizuje rôzne projekty zamerané na vysokoškolské vzdelávanie v kra-
jinách EÚ, z ktorých je významný projekt na rôznorodosť vysokých škôl v Európe. 
V dňoch 22.–27. 6. 2008 sa uskutočnila pracovná návšteva členov projekto-
vého tímu – zástupcov Európskej asociácie univerzít prof. Jacquelin Smithovej 
a prof. Lazara Vlasceana na Slovensku. Cieľom ich pobytu boli rozhovory s pred-
staviteľmi Ministerstva školstva SR, akademickej obce a viacerých inštitúcií 
zaoberajúcich sa podporou financovania výskumu a zabezpečenia kvality. EUA 
v rámci projektu realizuje prieskum zameraný na rôznorodosť vysokých škôl 
v Európe formou prípadových štúdií v piatich vybraných krajinách (jednou z nich 
je aj Slovensko). Záverečná správa bude prezentovaná na konvencii Európskej 
asociácie univerzít v roku 2009. Kontaktnou osobou pre riešiteľov projektu 
z EUA za SRK bola Mgr. Mária Čikešová.

Ústrednými témami rozhovoru zástupcov Európskej asociácie univerzít 
a členov Slovenskej rektorskej konferencie budú, podľa požiadavky EUA, štátna 
politika – legislatíva, financovanie vysokých škôl, akreditácia a komplexná akre-
ditácia v podmienkach SR.

Ďalšie zahraničné aktivity a konferenčné podujatia

V apríli 2008 sa konalo zasadnutie prezidentov národných rektorských 
konferencií krajín strednej Európy vo Wroclawe. Hostiteľom bol prof. T. Luty, 
rektor Wroclawskej polytechniky a prezident Poľskej rektorskej konferencie 
(CRASP). Ústrednými témami rokovania boli: celoživotné vzdelávanie, dokto-
randské štúdium, spolupráca a konkurencia vysokých škôl. Zasadnutie prezi-
dentov národných rektorských konferencií krajín strednej Európy vo Wroclawe 
malo informatívny charakter.

V dňoch 17.–18. 4. 2008 sa konalo spoločné zasadnutie pléna Slovenskej 
rektorskej konferencie a pléna Českej konferencie rektorov v Uherskom Hra-

dišti (Česká republika). Prítomní zástupcovia oboch rektorských konferencií sa 
vzájomne informovali o aktuálnom stave v oblasti vzdelávania v SR a ČR. Pre-
zident SRK informoval okrem iného o projekte medzinárodného inštitucionál-
neho hodnotenia vysokých škôl v SR a o sektorovej správe vypracovanej EUA. 
Prítomní konštatovali veľmi dobrú vzájomnú spoluprácu medzi slovenskými 
a českými vysokými školami a bilaterálne vzťahy označili za nadštandardné.

V súvislosti s končiacim polročným predsedníctvom Slovinska sa v stredis-
ku Brdo pri Ľjubljane mimoriadne bezpečnostne chránenom, nádhernom, do-
časne administratívnom centre Európskej únie konalo v dňoch 11.–13. 6. 2008 
bilancujúce stretnutie generálnych riaditeľov ministrov školstva a predstavite-
ľov národných rektorských konferencií 12 členských štátov. Slovensko bolo za-
stúpené len viceprezidentom SRK, prof. Ing. Jánom Bujňákom, CSc. Generálna 
riaditeľka pre vzdelávanie a kultúru pri Európskej komisii pani Barbara Nolan 
v úvodnom vystúpení charakterizovala aktuálne priority v reforme európskeho 
školstva. Najmä potrebu rozširovať siete partnerstva medzi vzdelávacími in-
štitúciami. Ďalej sa rokovalo o prípadných zmenách vo vzťahu vysokoškolských 
inštitúcií a štátu z aspektu ich postavenia a riadenia, o dopade predpokladanej 
rastúcej autonómie na výkon univerzít z pohľadu ponuky a prístupu ku vzde-
laniu, jeho kvalite, spolupráci s priemyslom a regiónmi, ako aj o efektivite jed-
notlivých aktivít vlád a vysokých škôl. Všeobecne sa konštatovalo, že európske 
vlády v členských krajinách sa zbavujú priamej zodpovednosti za vysokoškolské 
vzdelávanie. Právomoci delegujú vedeniu škôl, iným inštitúciám typu grantových 
agentúr, alebo akreditačným komisiám. Súčasne sa zväčšuje množstvo spolu-
pracujúcich inštitúcií, ktoré nepriamymi zásahmi, väčšinou pozitívne, ovplyvňujú 
činnosť vzdelávacích inštitúcií.

Členovia pléna Slovenskej rektorskej konferencie sa v dňoch 6.–8. 10. 2008 
zúčastnili na výjazdovom zasadnutí pléna SRK v Bruseli (Belgicko), kde sa stretli 
s komisárom Európskej komisie zodpovedným za vzdelávanie Jánom Figeľom. 
Na stretnutí s komisárom sa diskutovalo najmä o akademickej slobode, finan-
covaní vysokých škôl, zamestnanosti absolventov na európskom trhu práce, 
rankingoch, mobilitách, europase, učiteľoch cudzích jazykov, ľudskom potenciá-
li, 7 RP, uznávaní dokladov a o založení inovačného technologického inštitútu. 
Medzi témy ďalších pracovných stretnutí členov pléna SRK patrili: celoživotné 
vzdelávanie, európska spolupráca v oblasti zabezpečenia kvality vysokoškolské-
ho vzdelávania a aktivity v rámci programu Leonardo da Vinci.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie vycestoval služobne ako člen 
oficiálnej delegácie prezidenta SR v dňoch 7.–12. 10. 2008 do Spojených 
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štátov amerických. Počas oficiálnej návštevy USA prebehlo rokovanie členov 
delegácie zo Slovenskej republiky s členmi Správnej rady Friends of Slovakia, 
stretnutie s primátorom mesta Pittsbourgh p. Lukom Ravenstahlom, rokova-
nie s rektorom Pittsburghskej univerzity Markom Nordenbergom a stretnutie 
s vedením spoločnosti US Steel. Zástupcovia US Steel ocenili kvalitu technické-
ho vzdelávania na Slovensku a ponúkli možnosti praxe a odbornej prípravy pre 
študentov technických VŠ v ich spoločnosti. 

Správa sekretariátu
Slovenskej rektorskej konferencie

Úlohou sekretariátu Slovenskej rektorskej konferencie je podľa stanov za-
bezpečiť administratívne, organizačné a archívne práce. Na čele sekretariátu 
je 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.

V priebehu roka 2008 Slovenská rektorská konferencia zmenila štruktúru 
zamestnancov. Štruktúru sekretariátu tvorili do 31. 7. 2008 dve pracovníčky. 
Na pozícii generálnej sekretárky Slovenskej rektorskej konferencie je od roku 
2001 Mgr. Mária Čikešová, ktorá k 9. 8. 2008 nastúpila na materskú dovolen-
ku. Asistentkou sekretariátu bola od 1. 11. 2002 do 31. 7. 2008 Jana Petru-
chová. Dňa 31. 7. 2008 došlo k skončeniu pracovného pomeru výpoveďou zo 
strany zamestnanca (po uplynutí dvojmesačnej výpovednej lehoty).

V máji 2008 bolo vypísané výberové konanie na miesto generálneho sek-
retára Slovenskej rektorskej konferencie na dobu určitú (zastupovanie počas 
materskej dovolenky). Ústny pohovor sa uskutočnil dňa 27. 6. 2008 v Bratisla-
ve. Na ústny pohovor boli pozvaní štyria kandidáti. Na základe ústnych poho-
vorov, prezident rozhodol, že na pozíciu generálneho sekretára SRK odporučí 
plénu Ing. Denisu Voskárovú. Plénum v hlasovaní formou per-rollam kandidátku 
na pozíciu generálneho sekretára na dobu zastupovania počas materskej do-
volenky schválilo. Ing. Denisa Voskárová nastúpila do zamestnania na pozíciu 
generálneho sekretára SRK k 20. 8. 2008.

Ďalšie informácie o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie sa primera-
ne vzťahujú aj na činnosť sekretariátu, ktorý vykonáva úlohy zadávané prezídi-
om a plénom SRK.
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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 2008 schválená členmi SRK na  43. riadnom zasadnutí pléna dňa 
8. 2. 2008 v Trenčianskych Tepliciach na 10 000,- Sk. Všetci členovia SRK 
v roku 2008 uhradili svoje záväzky v plnej výške.

Vyúčtovanie dotácie z Ministerstva školstva SR pre rok 200�

Dotácia na chod z MŠ SR 2 000 000,00

Úroky 1 772,80

 2 001 772,80

Osobné náklady

Mzdové náklady 561 3�1,00

pracovný pomer 541 071,00

dohody 20 320,00

Zákonné sociálne náklady 1�� ��4,00

zdravotné poistenie 54 113,00

sociálne poistenie 135 661,00

Daň z príjmu zo závislej činnosti 61 �34,00

Ostatné zákonné sociálne náklady
(príspevok na stravné lístky)

11 013,�5

Osobné náklady celkom �24 012,�5

Prevádzkové náklady 

Spotreba materiálu 250 231,2�

kancelárske potreby 80 892,00

odborná literatúra 10 828,50

výpočtová technika 51 760,00

propagačné predmety do 500,– /ks 62 570,00

PHM 3 453,80

spotreba energie 19 335,37

oprava a údržba auta 21 391,60

Služby 4�1 �03,22

konferencie, porady, semináre, sympóziá a i. 189 940,60

reprezentačné výdavky 3 263,66

telefónne poplatky 23 167,40

odvoz odpadu 521,85

prenájom 33 713,00

tlmočnícke služby 18 040,40

poštovné 6 097,00

inzercia 17 254,50

ekonomické služby 61 880,00

účastnícke poplatky 72 005,67

poistenie auta 20 377,44

tlačiarenské práce 28 367,50

ostatné 17 274,20

Prevádzkové náklady celkom �42 134,4�

Cestovné náklady

diéty 82 398,88

ubytovanie 168 626,48

letenky 111 201,00

cestovné – refakturácia 73 275,52

Cestovné náklady celkom 435 501,��
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Členské poplatky

členské medzinárodným organizáciám 77 867,84

členské národným organizáciám – HSV SR 10 000,00

Príjmy celkom 2 001 ��2,�0

Výdavky celkom 2 0�� 516,�6

Pozn.: Vyúčtovanie dotácie z Ministerstva školstva SR pre rok 2008 bolo 
zaslané na MŠ SR v zmysle zmluvy o dotácii dňa 9. 1. 2009.  Následne bolo 
čerpanie dotácií MŠ SR potvrdené.

Vyúčtovanie úrokov – z poskytnutej dotácie MŠ SR

SKK

Úroky celkom 1 772,80

Poplatky banke 4029,00

Spolu 2 256,20

Poznámka k vyúčtovaniu úrokov z poskytnutej dotácie: 
Poplatky banke boli vyššie ako úroky z poskytnutej dotácie, preto SRK 

k 10. 1. 2009 neposielala na účet MŠ SR žiadne finančné prostriedky (výnosy 
– úroky z poskytnutých dotácií za rok 2008).

Informácia o hospodárení

Slovenská rektorská konferencia sa v súvislosti s financovaním svojej čin-
nosti riadi postupmi účtovania v systéme podvojného účtovníctva upraveného 
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.

Príjmy konferencie v roku 2008 tvorili:
dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 2 000 000,00  Sk
úroky z vkladov vo výške  (1 ��2,�0 + 535,0�) 2 30�,�� Sk
členské poplatky vo výške 320 000,00 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. 2008 do 31. 12. 2008, ktorá je uložená na sekre-
tariáte Slovenskej rektorskej konferencie a príslušné pokladničné doklady 
sú k dispozícii vo firme PorEko, ktorá dodávateľsky zabezpečuje účtovníctvo 
pre Slovenskú rektorskú konferenciu. Zakúpený materiál a majetok  je ulo-
žený na sekretariáte Slovenskej rektorskej konferencie. Pokladňa v SKK bola 
k 31. 12. 2008 vynulovaná a  zvyšok hotovosti bol uložený v banke na číslo účtu 
SRK 4040003407/3100.

Dotácia z Ministerstva školstva SR vo výške 2 000 000,00 Sk bola plne vy-
užitá v kapitole bežné výdavky na činnosť Slovenskej rektorskej konferencie. Cel-
kový zostatok na bankovom účte č. 4040003407/3100 SRK k 31. 12. 2008 
bol 1�5 336,�3 Sk (suma prevedených členských príspevkov – aby účet nebol 
vynulovaný) a na účte č. 4040003415/3100 predstavoval �25 3��,04 Sk, 
t. j. zostatok z členských príspevkov a úrokov za predchádzajúce obdobie (plus 
zostatok na dotačnom účte).
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Príloha č. I
Zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie

14. 1. 2008
Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

29. 1. 2008
Mimoriadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

8. 2. 2008
43. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie v Trenčianskych Tepliciach

16. 4. 2008 
Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

25. 4. 2008
44. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie na Čingove

22. 4. 2008
Zasadnutie dozornej rady Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

16. 5. 2008
Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

23. 5. 2008
45. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie vo Zvolene

18. 6. 2008
Mimoriadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

6.–8. 10. 2008
Výjazdové zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bruseli

11. 9. 2008
Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

25. 9. 2008
46. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie v Žiline

13. 11. 2008
Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej 
konferencie v Herľanoch

13.–14. 11. 2008
47. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie v Herľanoch

Príloha č. II
Zoznam zahraničných pracovných ciest zástupcov
Slovenskej rektorskej konferencie

24.–25. 1. 2008 Zasadnutie výboru EUA, Brusel (Belgicko)

26.–30. 3. 2008 EUA–jarná konferencia, Barcelona (Španielsko)

10.–12. 4. 2008
Zasadnutie prezidentov národných rektorských konfe-
rencií krajín strednej Európy, Wroclaw (Poľsko)

17.–18. 4. 2008
Spoločné zasadnutie pléna SRK a pléna ČKR, Uherské 
Hradište (Česká republika)

11.–13. 6. 2008
Záverečné stretnutie Rady pre vedu a techniku, Ľjubľ-
jana (Slovinsko)

3.–4. 7. 2008 Zasadnutie výboru EUA, Brusel (Belgicko)

6.–8. 10. 2008 Výjazdové zasadnutie SRK, Brusel (Belgicko)

7.–12. 10. 2008
Účasť prezidenta SRK na rokovaniach delegácie prezi-
denta SR v USA, Pittsbourgh (USA)

21.–27. 10. 2008
EUA–jesenná konferencia, zasadnutie valného zhro-
maždenia, voľba nového prezidenta EUA, Rotterdam 
(Holandsko)

29.–31. 10. 2008
EUA–stretnutie administratívnych pracovníkov rektor-
ských konferencií zamerané na komunikáciu, Brusel 
(Belgicko)

19.–23. 11. 2008 EUA–Fórum o kvalite, Budapešť (Maďarsko)

12. 12. 2008
Stretnutie so zástupcami Hochschulrektorkonferenz 
HRK a DAAD, Bonn (Nemecko)
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Príloha č. III
Publikácie

Výročná správa Slovenskej rektorskej konferencie – 2007. Bratislava 
2008.

Poznámky


