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Úvodné slovo
viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie

prof. ing. jána Bujňáka, csc.

Vážené dámy, vážení páni,
Milí kolegovia,

v priebehu ostatných desiatich rokov náš vzdelávací systém prešiel hlboký-
mi zmenami. Poznamenal ho dramatický a mimoriadne rýchly proces expanzie 
vysokoškolských inštitúcií. Nárast počtu vysokých škôl nemotivovali iba vzde-
lávacie potreby. Súčasná intenzívna migrácia pracovnej sily predpokladá po-
rovnateľnosť poskytovanej kvalifikácie a transparentnosť vzdelávacej sústavy. 
Potrebné štrukturálne reformy začali zmenou stupňov vzdelávania. Začínajúc 
bakalárskou úrovňou cez inžiniersky stupeň až po tretiu najvyššiu doktorand-
skú kvalifikáciu. Okrem toho zavedené hodnotenie vedomostí kreditmi umožňu-
je ich akumuláciu a prenos medzi jednotlivými školami a krajinami. Kľúčové po-
slanie zohráva kontrola kvality prostredníctvom akreditácie a evalvácie aktivít 
vzdelávacích inštitúcií. Predstavuje rozhodujúci predpoklad akceptácie našich 
diplomov v spoločnej Európe.

Dnešný systém vzdelávania, po rokoch stagnácie nepopierateľne pozitívne 
zmenil svoju konfiguráciu. Určite je flexibilnejší a širšie reflektuje dnešné vývo-
jové trendy. Moderné študijné programy ho otvárajú svetu. Vhodne využívaná 
autonómia riadenia s účasťou partnerov z praxe posilňuje schopnosť konku-
rencie. Táto transformácia škôl prebiehala v porovnaní s vyspelým zahraničím 
pri dlhodobom duálnom deficite ich financovania. Podiel na vzdelávanie nedosa-
huje polovicu európskeho priemeru. Asymetria podfinancovania je ešte výraz-
nejšia v oblasti vedy a výskumu. Najmä z dôvodu zanedbateľných súkromných 
zdrojov na túto aktivitu.

Modernizácia univerzít siaha ale ďaleko za ich súčasné poslanie. Popri 
uvedenej zmene štruktúry, reformný proces predpokladá dosiahnutie ďalších 
dôležitých zámerov. Podpora výmeny študentov a vedecko-pedagogických pra-
covníkov produkuje potenciál na odstránenie bariér, ktoré bránia našim školám 
plne sa integrovať do spoločného uznávaného systému. Okrem toho viaceré 
naše odbory a nateraz používané spôsoby výučby sa žiada prehodnotiť. Oso-
bitne z aspektu zamestnanosti absolventov, medzinárodnej dimenzie, zdanlivej 
atraktívnosti ako aj potrieb celoživotného vzdelávania.

Produkcia nových poznatkov akceleruje. Narastajú zdroje nových infor-
mácií, spolu so spôsobmi ich šírenia. Výskumné a inovačné poslanie univerzít 
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sa stalo oveľa významnejším. Viaceré ďalšie faktory ovplyvnili vývoj súčasného 
vzdelávacieho systému. Dôsledkom je rôznorodosť škôl a roztrieštenosť ich 
poslania. Nielen v zameraní štúdia, úrovni výskumu a finančnom zázemí. Celko-
vá štruktúra sa zdá byť rozvrstvená. Niektoré vzdelávacie inštitúcie je možné 
súčasne zadeliť do rozdielnych kategórií. Viaceré naše popredné univerzity si 
dlhodobo vytvárajú reputáciu vo výskume aj na medzinárodnej úrovni. Získali 
európsky štatút centier excelencie. Už skôr, v rámci európskych výskumných 
programov. Alebo najnovšie ich budujú na základe úspešných programov Eu-
rópskych štrukturálnych fondov.

Nevyhnutná kategorizácia existujúcich vzdelávacích inštitúcií môže vý-
znamne ovplyvniť ich ďalší vývoj. Demografické zmeny znamenajú značnú výzvu. 
Nepriaznivý dopad poklesu maturantov nateraz školy kompenzujú zbytočným 
rozširovaním štúdia nad bakalársku úroveň. Iba tak sa zatiaľ darí zachovať nie-
ktoré špecializácie. Paradoxne väčšinou akreditáciou hodnotené ako excelent-
né. V rozpore s očakávaním, že kratší prvý stupeň zníži výdavky na vysokoškol-
ské vzdelanie. Zmysluplnejšiu alternatívu predstavuje celoživotné vzdelávanie. 
S cieľom získať novú kvalifikáciu, rozšíriť vedomostný obzor, získať nové zruč-
ností alebo podporiť osobnostný rast.

S tvorbou spoločného Európskeho výskumného a vzdelávacieho priestoru 
dopyt po talentoch narastá. Zvlášť doktorandi, ale aj študenti v magisterskom 
stupni postupne prestávajú byť odkázaní iba na náš vzdelávací systém. Pribúda-
jú možnosti výberu školy, absolvovania časti štúdia alebo doplnenia kvalifikácie. 
Nielen doma, ale aj inde. Pracoviská schopné prilákať týchto záujemcov, získajú 
talenty. Na viacerých špecializáciách akútna potreba na zachovanie kvalitného 
vzdelávania ako aj reputácie výskumu.

Otvorený vzdelávací priestor umožňuje import cudzích škôl. Zatiaľ spornej 
kvality. Zväčša s výučbou v nateraz príbuzných jazykoch a hospodársky nezaují-
mavých programoch. Konkurencia na trhu vzdelávania a zahraničné investície 
iste prilákajú aj významnejšie školy so vzdelávaním v potrebnejších segmen-
toch.

Rektorská konferencia, napriek pochopiteľnej rôznorodosti záujmov svo-
jich členov má ambíciu konštruktívnym dialógom so všetkými zainteresovanými 
partnermi identifikovať optimálne riešenia a prijímať múdre rozhodnutia. Na-
vyše podporiť prebiehajúce reformy. Možno najdôležitejšie od vzniku prvej Uni-
verzity v Bologni. Paradoxne založenej nie vládou, ale študentmi. Už pred viac 
ako pred deväťsto rokmi. V zaujme dôstojného postavenia našich vzdelávacích 
inštitúcii v spoločnom Európskom vzdelávacom a výskumnom priestore.

Zoznam členov prezídia
Slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2009

Prezident
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. – vo funkcii prezidenta do 30. 6. 2009
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

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

doc. PhDr. František Gahér, CSc. – vo funkcii viceprezidenta do 30. 6. 2009
rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Zoznam členov pléna
Slovenskej rektorskej konferencie

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

brigádny generál doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
v Liptovskom Mikuláši
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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

doc. RNDr. János Tóth, PhD.
rektor Univerzity Jána Selyeho v Komárne

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

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

generál doc. 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

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

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
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Zoznam členov dozornej rady
Slovenskej rektorskej konferencie

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

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

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

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.



14 15

 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. 2009 bez predsedu.
Členovia: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. (viceprezident SRK a rektor Žilinskej 

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

a manažmentu verejnej správy v Bratislave),
 doc. PhDr. František Gahér, CSc. (viceprezident SRK a rektor 

Univerzity Komenského v Bratislave),
 plk. doc. 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).

Zoznam pracovných komisií SRK v roku 2009

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),
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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 koor-
dinácii a podpore činnosti rektorov vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškol-
skej politiky. Pri napĺňaní tohto cieľa sa SRK zaoberá najmä týmito činnosťami:

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 Minister-
stva 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 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.

•

•

•

•

•

•

•

•
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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.

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 ak-
tivitách podporujúcich systémy kvality na vysokých školách. V zahraničnej ob-
lasti ostalo prioritou pôsobenie v Európskej asociácii univerzít. Od 1. júla 2009 
je oficiálnym zástupcom SRK viceprezident a to do doby vymenovania nového 
prezidenta SRK. K voľbám nového prezidenta SRK v roku 2009 nedošlo (Ban-
ská Štiavnica – Plénum SRK nebolo uznášania schopné, Žilina – Plénum SRK 
sa dohodlo, že voľby prebehnú až po doriešení právnej formy SRK).

Zasadnutia prezídia zvolával a riadil prezident Slovenskej rektorskej konfe-
rencie (od 1. júla 2009 viceprezident SRK). V roku 2009 sa prezídium stret-
lo na riadnych zasadnutiach spolu 3-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 za-
oberalo:

financovanie vysokého školstva, vedy a techniky (návrh metodiky rozpisu 
dotácií zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2009, 2010, 
financovanie vedy a techniky, štrukturálne fondy 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 2009, výročná 

•

•

•

správa a správa o hospodárení za rok 2008, plán činnosti SRK na rok 
2010, personálne obsadenie 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.

•
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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. (rektor Technickej univerzity vo Zvolene), prof. Ondrej Šulaj (rektor 
Vysokej školy múzických umení v Bratislave) a prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 
(rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach). Stretnutie Dozornej 
rady SRK k ekonomickej uzávierke roku 2008 sa konalo 12. 2. 2009. Počas 
roku boli potrebné ekonomické otázky agendy SRK konzultované s členmi Do-
zornej rady SRK.

Správa o činnosti pléna Slovenskej rektorskej konferencie

V roku 2009 mala Slovenská rektorská konferencia 32 riadnych a 11 
čestných členov. V roku 2009 prebehla výmena na postoch rektorov niekto-
rých vysokých škôl. Novovymenovaní rektori sa stali členmi Slovenskej rektor-
skej konferencie dňom vymenovania prezidentom SR.

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 2009 plénum Slovenskej rektorskej konferencie zasadalo 
na štyroch riadnych zasadnutiach.

Najčastejšie témy, ktorými sa členovia Slovenskej rektorskej konferencie 
zaoberali na rokovaniach v roku 2009:

legislatíva (zásady novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách),
financovanie vysokého školstva, vedy a techniky (návrh metodiky rozpisu 
dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2009, 2010, 
financovanie vedy a techniky, štrukturálne fondy, riadenie prevádzky finan-
čných informačných systémov na verejných vysokých školách a pod.),
veda a technika (APVV, VEGA, KEGA, Týždeň vedy a iné),
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),
vnútorné záležitosti Slovenskej rektorskej konferencie (príprava zasad-
nutí pléna SRK, aktualizovaný plán činnosti SRK na rok 2009, výročná 
správa a správa o hospodárení za rok 2008 a pod.).
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, ako aj 
ďalší pozvaní hostia.

•
•

•
•

•
•
•
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Financovanie

Plénum SRK sa na viacerých zasadnutiach zaoberalo metodikou rozpisu 
dotácie zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2009 a 2010. 
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.

Veda a výskum

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie sa opätovne zaoberalo aktu-
álnou témou plagiátorstva. Členovia SRK boli informovaní o príprave rôznych 
podujatí na podporu vedy, techniky a informatizácie, napr. Týždeň vedy, Noc vý-
skumníka 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, ktoré sú zverejnené aj na interneto-
vej stránke SRK.

Vnútorné záležitosti

Vnútorné záležitosti Slovenskej rektorskej konferencie boli riešené na ro-
kovaniach prezídia a pléna SRK. Týkali sa najmä financovania SRK, voľby člena 
dozornej rady, rozpočtu a správ SRK.

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 spoločnos-
tí v Slovenskej republike s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru a porozumenie pri 
zdokonaľovaní modelu pluralitnej a participačnej demokracie v podmienkach 
Slovenska. Povinnosťou Slovenskej rektorskej konferencie je úhrada ročného 
členského poplatku v HSV SR.

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 2009 individuálnymi členmi EUA.

Slovenská rektorská konferencia je jedným zo zakladajúcich členov Európ-
skej asociácie univerzít. Prezident SRK (resp. od 1. júla 2009 viceprezident 
SRK) sa zúčastnil na zasadnutiach výboru EUA a valnom zhromaždení. EUA 
pravidelne organizuje konferencie, na ktorých sa zúčastňujú prezident SRK, 
generálna sekretárka SRK, ale aj členovia SRK, ktorých vysoké školy sú indivi-
duálnymi členmi EUA. Povinnosťou Slovenskej rektorskej konferencie ako člena 
EUA je úhrada členského poplatku. Príspevok vo výške 2566 EUR za rok 2009 
bol uhradený dňa 27. novembra 2008. Príspevok vo výške 2 602 EUR za rok 
2010 bol uhradený dňa 10. novembra 2009.

Členmi EUA ďalej sú: Univerzita Komenského v Bratislave, Žilinská univerzi-
ta v Žiline, Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomická univerzita v Bratislave, 
Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Sloven-
ská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bra-
tislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita vo 
Zvolene a Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita v Trnave a Vysoká škola manažmentu 
v Trenčíne.
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Spolupráca s Európskou asociáciou univerzít

Európska asociácia univerzít pripravila pre svojich členov v roku 2009 
dve nadnárodné konferencie (v Prahe a v Giessene) a zasadnutia výboru (z to-
ho dva v rámci nadnárodných konferencií). V roku 2008 sa uskutočnilo prvé 
stretnutie administratívnych zamestnancov národných rektorských konferen-
cií zamerané na komunikáciu, druhé sa uskutočnilo v októbri 2009 v Bruseli. 
Podrobnejšie informácie o konferenciách nájdete na www.eua.be alebo na in-
ternetovej stránke SRK. V októbri 2009 bol prof. Bujňák nominovaný za člena 
pracovnej skupiny EUA Research Policy Working Group a po schválení jeho 
nominácie sa  intenzívne zapája do riešenia agendy tejto pracovnej skupiny. 
V decembri 2009 bol za člena nominačnej komisie EUA nominovaný za SRK 
prof. Mirossay, jeho nominácia bola EUA jednomyseľne

schválená. Agenda nominačnej skupiny EUA bude riešená v priebehu roku 
2010, a to v súvislosti s voľbou nového prezidenta EUA.

Ďalšie zahraničné aktivity a konferenčné podujatia

V priebehu roka 2009 sa realizovalo viacero zahraničných služobných 
ciest. Správy zo zahraničných služobných ciest sú zverejnené na internetovej 
stránke SRK.

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.

Na pozícii generálnej sekretárky Slovenskej rektorskej konferencie je od 
roku 2001 Mgr. Mária Čikešová, ktorá k 9. 8. 2008 nastúpila na materskú 
dovolenku. Od 20. 8. 2008 na pozíciu generálneho sekretára na dobu zastupo-
vania počas materskej dovolenky nastúpila Ing. Denisa Voskárová. Počas roku 
2009 boli uzatvorené dohody na výkon niektorých prác, ktoré bolo potrebné 
zabezpečiť (napr.: výpomoc pri administratívnych prácach, tvorba internetovej 
stránky SRK, zabezpečenie agendy ohľadom predaja služobného auta)

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 2009 schválená členmi SRK na 47. riadnom zasadnutí pléna dňa 
14. 11. 2008 v Herľanoch na 330,- EUR. Všetci členovia SRK v roku 2009 
uhradili svoje záväzky v plnej výške.

Vyúčtovanie dotácie z Ministerstva školstva SR pre rok 200�

Dotácia na chod z MŠ SR 66 400,00

Úroky 32,83

 66 432,83

Osobné náklady

Mzdové náklady 16 �54,��

pracovný pomer 14 580,37

dohody 2 374,42

Zákonné sociálne náklady 5 111,15

zdravotné poistenie 1 453,65

sociálne poistenie 3 657,50

Daň z príjmu zo závislej činnosti 1 ���,��

Ostatné zákonné sociálne náklady
(príspevok na stravné lístky)

3�2,32

Osobné náklady celkom 24 31�,05
Cestovné náklady

diéty 1 071,07

ubytovanie 2 870,00

letenky 1 391,22

cestovné – refakturácia 5 070,74

Cestovné náklady celkom 10 403,03

Prevádzkové náklady

Spotreba materiálu � �4�,�4

kancelárske potreby 3 740,92

odborná literatúra 224,71

drobný hmotný majetok 4 167,61

PHM 45,60

spotreba energie 786,96

oprava a údržba auta 884,04

Služby 20 0�3,5�

konferencie, porady, semináre, sympóziá… 4 613,31

reprezentačné výdavky 1 312,54

telefónne poplatky 421,14

odvoz odpadu 20,51

prenájom 225,72

právne a znalecké služby 3 636,00

poštovné 138,65

IT služby 322,72

ekonomické služby 2 567,50

účastnícke poplatky 1 471,48

poistenie-cestovné 35,60

tlačiarenské práce 3 218,48

bankové poplatky 269,20

HIM-trezor 1 840,74

Prevádzkové náklady celkom 2� �43,43
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Členské poplatky

členské medzinárodným organizáciám 2 602,00

členské národným organizáciám – HSV SR 350,00

Príjmy celkom 66 432,�3

Výdavky celkom 6� 616,51

Pozn.: Vyúčtovanie dotácie z Ministerstva školstva SR pre rok 2009 bolo 
zaslané na MŠ SR v zmysle zmluvy o dotácii dňa 8. 1. 2009. Následne bolo 
čerpanie dotácií MŠ SR potvrdené.

Vyúčtovanie úrokov – z poskytnutej dotácie MŠ SR

EUR

Úroky celkom 32,83

Poplatky banke 269,20

Spolu -236,3�

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

k 10. 1. 2010 neposielala na účet MŠ SR žiadne finančné prostriedky (výnosy 
– úroky z poskytnutých dotácií za rok 2009).

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 2009 tvorili:
dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 66 400 EUR
úroky z vkladov vo výške 32,83 EUR
členské poplatky vo výške 10 560 EUR

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. 2009 do 31. 12. 2009, 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 uložený 
na sekretariáte Slovenskej rektorskej konferencie. Stav pokladne SRK k 31. 
12. 2009 bol 22,50 EUR.

Dotácia z Ministerstva školstva SR vo výške 66 400 EUR bola plne využitá 
v kapitole bežné výdavky na činnosť Slovenskej rektorskej konferencie. Celkový 
zostatok na bankovom účte č. 4040003407/3100 SRK k 31. 12. 2009 bol 
2 638,14 EUR (suma prevedených členských príspevkov – aby účet nebol vy-
nulovaný) a na účte č. 4040003415/3100 predstavoval 28 188,74 EUR, 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

4. 2. 2009
Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

12. 2. 2009
Zasadnutie Dozornej rady Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

13. 2. 2009
48. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

23. 4. 2009
Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

29. 4. 2009
49. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie

9. 6. 2009
Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

19. 6. 2009
50. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie v Banskej Štiavnici

15. 10. 2009
51. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie v Žiline

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

14. – 15. 1. 2009
Stretnutie generálnych sekretárov a koncil EUA 
(Brusel, Belgicko)

18. – 22. 3. 2009 Jarná konferencia EUA (Praha, Česká republika)

3. 4. 2009 Koncil EUA (Brusel, Belgicko)

26. 4. 2009
Stretnutie ministrov, zodpovedných za vysokoškolské 
vzdelávanie (Leuven, Belgicko)

8. – 9. 6. 2009
Stretnutie predstaviteľov ministerstiev EÚ 
a zástupcov rektorských konferencií (Praha, Česká 
republika)

16. – 18. 9. 2009
21. výročie Magna Charta Universitatum (Bologna, 
Taliansko)

1. – 2. 10. 2009
Stretnutie expertov pre komunikáciu EUA (Brusel, 
Belgicko)

8. - 10. 10. 2009 Jesenná konferencia EUA (Giessen, Nemecko)

19. – 20. 11. 2009
Stretnutie zástupcov rektorských konferencií (Paríž, 
Francúzsko)
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Príloha č. III
Publikácie

Výročná správa Slovenskej rektorskej konferencie – 2008. Bratislava 
2009.

Poznámky
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Poznámky
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