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Úvodné slovo
prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie

prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.

Vážení čitatelia,

dostáva sa vám do rúk Výročná správa o činnosti Slovenskej rektorskej 
konferencie a správa o hospodárení Inštitútu Slovenskej rektorskej konferen-
cie. Správa poskytuje základné informácie o postavení, členoch a hospodárení 
v roku 2011.

K prioritám Slovenskej rektorskej konferencie patria:
Kvalita vysokoškolského vzdelávania
Udržateľnosť financovania vysokého školstva
Výskum a spolupráca vysokých škôl a podnikateľského sektora
Internacionalizácia a posilnenie konkurencieschopnosti slovenského 
vysokého školstva

Viac informácii o prioritách a aktivitách Slovenskej rektorskej konferencie, 
ktoré boli zrealizované v roku 2011, nájdete v texte správy.

Správa o hospodárení bola schválená Dozornou radou ISRK dňa 16. feb-
ruára 2012. Výročná správa o činnosti a správa o hospodárení SRK za rok 
2011 bola schválená na zasadnutí 31. 5. 2012 v Trnave.

1.
2.
3.
4.
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Zoznam členov
prezídia Slovenskej rektorskej konferencie v r. 2011

Prezident
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  

Viceprezidenti
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

Zoznam členov
Slovenskej rektorskej konferencie v r. 2011

Verejné vysoké školy
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. (do 31. 1. 2011)

prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD. – zástupca štatutára (1. 2. 2011 do 22. 3. 2011)

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. (od 23. 3. 2011)
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  
rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

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

prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 
rektorka Žilinskej univerzity v Žiline

doc. PhDr. František Gahér, CSc. (do 31. 1. 2011)

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (od 1. 2. 2011)

rektor Univerzity Komenského v Bratislave

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

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

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
rektor Prešovskej univerzity v Prešove
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Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.  
rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

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

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

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

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

prof. JUDr. Marek Šmid, PhD.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

prof. Ondrej Šulaj (do 29. 6.2011)

doc. Milan Rašla, akad. mal. (od 30. 6. 2011)

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. (do 31. 1. 2010)

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. (od 1. 2. 2011)

rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Štátne vysoké školy
Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 
rektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
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brigádny generál doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. (do 31. 7. 2011)

doc. Ing. Pavel Nečas, PhD. – poverený výkonom funkcie rektora (od 1. 8. 2011)

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom 
Mikuláši

plk. prof. Ing. Václav Krajník, CSc. 
rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Súkromné vysoké školy
Samuel Abrahám, MA. PhD.
rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.  
rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM v Prešove

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

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

Dr. h. c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

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

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

prof. Ing. Dušan Repčík, CSc. (do 27. 11. 2011)

RNDr. Karol Korintuš – poverený výkonom funkcie rektora (od 28. 11. 2011)

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
rektor Paneurópskej vysokej školy
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Pracovné komisie SRK v r. 2011

Slovenská rektorská konferencia zriadila pracovné komisie s cieľom rozví-
jať svoju činnosť. Personálne zloženie komisií sa v priebehu rokov mení, ale ich 
zameranie ostáva v platnosti. Úloha pracovných komisií je poradná. Zoznam 
členov pracovných komisií k 31. 12. 2011:

Pracovná komisia SRK pre ekonomické záležitosti
Predseda:
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Členovia:
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

Pracovná komisia SRK pre riadenie ďalšej prevádzky FIS na verejných 
vysokých školách
Predseda:
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Členovia:
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Pracovná komisia SRK pre výskum
Predseda:
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Členovia:
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Dr. h.c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.

Pracovná komisia SRK pre vzdelávanie
Predseda:
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
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Členovia:
Samuel Abrahám, M.A. PhD.
prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Právna pracovná komisia SRK
Predseda:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Členovia:
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
Dr. h. c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.

Pracovná komisia SRK pre šport
Predseda:
Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
Člen:
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Volebná komisia SRK
Členovia:
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Dr. h. c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
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Ciele a úlohy Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vy-
sokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 
jedným z troch orgánov reprezentácie vysokých škôl v Slovenskej republike.

Slovenská rektorská konferencia venuje svoju pozornosť predovšetkým ko-
ordinácii a podpore činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvá-
rania vysokoškolskej politiky. Slovenská rektorská konferencia v súlade s § 107 
ods. 2 schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá podľa 
zákona minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
„minister“). Konkrétne, SRK

sa vyjadruje k návrhu ministra na vymenovanie a odvolanie predsedu, 
podpredsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie, poradného orgá-
nu vlády Slovenskej republiky (ďalej len Akreditačná komisia) (§ 81 ods. 
2 zákona),
sa vyjadruje k návrhu ministra na odvolanie člena Akreditačnej komi-
sie (§ 81 ods. 8 zákona),
sa vyjadruje k poskytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu súkromnej vy-
sokej škole na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, 
na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť a na rozvoj vysokej ško-
ly (§ 91 ods. 2 zákona),
sa vyjadruje k metodike na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu 
a k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister-
stvo“) vysokým školám (§ 102 ods. 2 písm. e) zákona),
schvaľuje obmedzenie alebo odňatie pôsobnosti orgánov akademickej 
samosprávy verejnej vysokej školy alebo jej fakulty v prípadoch uvede-
ných v zákone (§ 104 ods. 2 zákona),
schvaľuje odňatie udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej ško-
le, ak porušuje povinnosti ustanovené zákonom alebo určené jej vnú-
torným predpisom (§ 105 ods. 3 zákona),
sa vyjadruje k návrhu kritérií ministerstva používaných pri posudzovaní 
spôsobilosti podľa § 82 ods. 2 písm. a) až c) zákona, pri vyjadrovaní 
sa o zaradení vysokej školy podľa § 2 ods. 13 zákona a pri hodnotení 
úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rám-
ci komplexnej akreditácie činnosti vysokej školy (§ 82 ods. 7 zákona),
prerokúva ďalšie návrhy a opatrenia z podnetu ministra alebo na po-
žiadanie členov SRK, ak sa významne dotýkajú vysokých škôl (§ 107 
ods. 2 zákona).

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)



14

Pri napĺňaní cieľa koordinácie a podpory činnosti rektorov SRK ďalej:
koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysokých škôl 
v Slovenskej republike,
prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam súvisiacim s vy-
sokoškolskou politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych 
predpisov, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života vysokých škôl 
a v prípade potreby prerokúva a zaujíma stanovisko k platným práv-
nym predpisom uvedeného zamerania,
vytvára predpoklady pre spoluprácu vysokých škôl v Slovenskej repub-
like a vzájomný tok informácií medzi nimi,
nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím, s rektorskými konferen-
ciami iných krajín, inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj 
s Európskou asociáciou univerzít.

a)

b)

c)

d)
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Správa o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie

K 31. 12. 2011 mala Slovenská rektorská konferencia 31 riadnych čle-
nov. V roku 2011 prebehla výmena na postoch rektorov niektorých vysokých 
škôl. Novovymenovaní rektori sa stali členmi Slovenskej rektorskej konferencie 
dňom vymenovania prezidentom SR.

Priority Slovenskej rektorskej konferencie v oblasti
vysokého školstva a ich plnenie v r. 2011

Rektori slovenských vysokých škôl pokladajú vysoké školstvo za jeden 
zo základných pilierov udržateľnosti ďalšieho rozvoja spoločnosti. SRK považo-
vala za potrebné prezentovať prioritné oblasti, ktorým by sa mala venovať pr-
voradá pozornosť. Preto 29.6.2010 prijala strategický dokument Priority SRK 
v oblasti vysokého školstva.

Zároveň členovia SRK vyjadrili  pripravenosť na otvorený dialóg a intenzív-
nu spoluprácu s vládou SR a všetkými zainteresovanými partnermi v prospech 
zvýšenia úrovne slovenského vysokého školstva.

Slovenská rektorská konferencia verejne deklarovala ako prioritné oblasti 
na roky 2010 – 2012 nasledujúce:

1. Kvalita vysokoškolského vzdelávania
Treba aplikovať nové prístupy na zvýšenie kvality činností vysokých škôl, pre-

dovšetkým v oblasti vzdelávania. V súlade s európskymi štandardmi prijatými mi-
nistrami školstva v nórskom Bergene v roku 2005 treba posilniť zodpovednosť 
samotných vysokých škôl za kvalitu poskytovaného vzdelávania a jej kontrolu. 
Vysoké školy musia mať transparentné vnútorné systémy garantovania kvality 
vzdelávania a externé hodnotenie Akreditačnou komisiou je potrebné zamerať 
aj na kontrolu funkčnosti a efektívnosti takýchto interných systémov. Akreditá-
cia musí byť otvorenejšia a najmä transparentnejšia, ako je v súčasnosti. Sú-
časťou systému akreditácie sa musí stať možnosť odvolať sa voči výsledkom 
akreditácie v prípade, ak vysoká škola zastáva názor, že v procese akreditácie 
neboli dodržané platné kritériá a pravidlá.

V roku 2011 sa na základe iniciatívy prezidenta Slovenskej rektorskej kon-
ferencie uskutočnil 24. februára 2011 v Bratislave národný seminár „Európske 
štandardy vo vysokoškolskom vzdelávaní“ pod záštitou ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu Eugena Jurzycu. Organizátormi podujatia boli Slovenská 
rektorská konferencia a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú 
spoluprácu (SAAIC). Národný seminár bol zameraný na Európske štandardy 
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a smernice vo vysokom školstve. Cieľom seminára bolo predstaviť Európske 
štandardy a smernice pre zabezpečenie kvality v Európskom vysokoškolskom 
priestore a vytvoriť platformu pre ďalšiu diskusiu o možnosti ich aplikácie na 
slovenských vysokých školách. Viac informácii o národnom seminári je zverej-
nených na webovom sídle www.srk.sk v časti Podujatia. Elektronická publikácia 
o normách a smerniciach na zabezpečovanie kvality v Európskom vysokoškol-
skom priestore je dostupná na webovom sídle v časti Projekty.

Zástupcovia SRK sa pravidelne zúčastňovali na domácich a zahraničných 
konferenčných podujatiach venovaných problematike zabezpečenia kvality. Pre-
zident SRK prof. Libor Vozár sa zúčastnil na 6. európskom fóre pre zabezpe-
čenie kvality 17. – 19. 11. 2011 v Antverpách. Generálna sekretárka SRK Mgr. 
Mária Čikešová prezentovala aktivity SRK v oblasti zabezpečenia kvality a kul-
túry kvality, ako aj študentskej mobility na workshope Mládež v pohybe, ktorý 
organizovalo Európske informačné centrum 18. 10. 2011 v Bratislave v rámci 
cyklu Európa 2020. 1. 12. 2011 sa v Žiline zúčastnila na konferencii Kvalita 
vo vzdelávaní, ktorú organizoval SAAIC.

2. Udržateľnosť financovania vysokého školstva
SRK žiada vecne stanoviť objem prostriedkov, ktoré budú z verejných 

zdrojov vynaložené v rozumnom časovom rámci – napríklad na päť rokov na 
vysokoškolské vzdelávanie a na vedu a výskum. Treba stanoviť stabilné, jasné 
a transparentné kritériá a postupy na rozdeľovanie týchto prostriedkov (meto-
dika prideľovania dotácií vysokým školám, normatívy financovania vzdelávania, 
sociálna podpora, rozvoj vysokých škôl, grantový systém na podporu výskumu 
a vývoja a ďalšie) tak, aby pôsobili na vysoké školy motivačne a viedli k zvyšovaniu 
ich výkonov a kvality vysokých škôl. Je nežiaduce, aby dochádzalo ku skokovým 
a účelovým zmenám, ktoré vedú k existenčným problémom aj takých vyso-
kých škôl, ktoré vykazujú želaný nárast výkonov alebo kvality. Treba si uvedomiť, 
že pokles financovania vzdelávania a vedy v princípe nemôže mať pozitívny vplyv 
na ich kvalitu. Podľa posledných štatistík je spomedzi 30-tich krajín OECD finan-
covanie vysokého školstva a vedy na Slovensku hlboko podpriemerné. Sloven-
sko je v celkových výdavkoch z verejných a súkromných zdrojov v prepočte na 
jedného študenta na treťom mieste od konca, za nami je iba Poľsko a Turecko. 
Pri riešení otázky udržateľnosti financovania je potrebné využívať aj výsledky 
prebiehajúcich európskych projektov zaoberajúcich sa touto problematikou.

Dňa 26. 1. 2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie projektu rozvoja fi-
nančného riadenia a vykazovania verejných vysokých škôl (UK Bratislava, prof. 
Libor Vozár a prof. Anton Čižmár). Materiál k tomuto stretnutiu sa nachádza 
na internetovej stránke SRK v časti Archív.

SRK sa tiež vyjadrila listom MŠVVŠ SR z 31. 1. 2011 k metodike a rozpi-
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su dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2011. Návrh metodiky a návrh roz-
pisu dotácie na rok 2012 bol predmetom rokovania SRK na 59. zasadnutí 
25. 10. 2011 v Bratislave.

Dňa 3. 2. 2011 bolo podpísané Vyhlásenie akademickej obce (SRK, RVŠ 
SR a SAV) k návrhu na presun prostriedkov štrukturálnych fondov zo vzdeláva-
nia a vedy na výstavbu diaľnic. Vyhlásenie sa nachádza na internetovej stránke 
SRK v časti Archív.

3. Výskum a spolupráca vysokých škôl a podnikateľského sektora
Vysoké školy tvorbou a sústreďovaním poznatkov a vysokokvalifikova-

ných tvorivých ľudských zdrojov a výskumnej infraštruktúry predstavujú naj-
významnejší zdroj tvorivého potenciálu Slovenska. Využitie vysokých škôl ako 
zdroja základných znalostí a relevantných technológií a postupov vo výrobe 
a spoločenskej praxi hrá vo vyspelých ekonomikách založených na znalostiach 
veľmi významnú rolu. Vláda SR by sa preto mala usilovať hľadať vhodné sti-
muly a formy podpory základného a aplikovaného výskumu a spolupráce vyso-
kých škôl a praxe (napr. cestou efektívnych grantových schém, podpory vedec-
kých parkov, biznis inkubátorov, vyhľadávaním zdrojov, tzv. seed capital funds 
a iných) za účelom budúcej inovácie produktov, procesov, služieb a produkcie 
s vyššou pridanou hodnotou. Vysoké školy sa musia stať tiež motorom ekono-
mického a spoločenského života regiónov.

V januári 2011 sa prezident SRK prof. Libor Vozár zúčastnil rokovania 
s predsedom Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 
Dušanom Čaplovičom k návrhu novely zákona o štátnej podpore výskumu a vý-
voja.

V roku 2011 sa Slovenská rektorská konferencia zapojila do pracovnej sku-
piny European research area – Human resources strategy for researchers 
(ERA-HRS4R) na podporu Európskej charty výskumných pracovníkov a Kóde-
xu správania pre nábor výskumných pracovníkov. Slovenskú rektorskú konfe-
renciu v skupine zastupujú prof. Tatiana Čorejová, Mgr. Mária Čikešová a Ing. 
Denisa Voskárová. V rámci uvedenej aktivity Slovenská rektorská konferencia 
získala v novembri 2011 prístup do webovej a komunikačnej platformy EK SI-
NAPSE http://europa.eu/sinapse/. SINAPSE poskytuje prehľad dokumentov, 
podporu expertných skupín a možnosť diskusie o aktuálnych témach v rámci 
expertných skupín.

Slovenská rektorská konferencia oslovila vybrané vysoké školy, aby sa zapo-
jili do projektu ERA-HRS4R a získali tak logo „HR excellence in research“. V sú-
časnosti sú členmi internej skupiny SRK Žilinská univerzita v Žiline, Technická 
univerzita v Košiciach a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Možnosť 
zapojiť sa do projektu je stále otvorená, podmienkou je delegovanie zástupcu 
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do internej skupiny na úrovni rektorátu vysokej školy zodpovedného za výskum-
ných pracovníkov. Aktivita úzko súvisí s vyhlásením o záväzku slovenských vyso-
kých škôl o prijatí princípov Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu 
správania pre nábor výskumných pracovníkov z roku 2005.

4.  Internacionalizácia a posilnenie konkurencieschopnosti 
slovenského vysokého školstva

Vláda by mala podporovať konkurencieschopnosť slovenského vysokého 
školstva. Slovenské vysoké školstvo treba modernizovať, zatraktívniť a otvo-
riť svetu, a to predovšetkým pre občanov Európskej únie. V tejto súvislosti tre-
ba internacionalizovať ľudské zdroje – učiteľov, vedcov a študentov a to cestou 
podpory medzinárodnej spolupráce a mobilít. Treba sa zamerať aj na moderni-
záciu technickej infraštruktúry, učební, laboratórií, knižníc a ubytovacích kapa-
cít vysokých škôl. Tak ako je dnes pre konkurencieschopnosť výroby nevyhnutná 
jej vysoká technologická úroveň, nemôžu byť slovenské vysoké školy medziná-
rodne konkurencieschopné s technickou výbavou z minulého storočia.

V dňoch 7. – 8. 4. 2011 sa v Bratislave uskutočnilo Spoločné zasadnutie 
České konference rektorů (ČKR) a Slovenskej rektorskej konferencie. Spoločné 
zasadnutie otvorili Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, Jakub Karfík, veľvyslanec Českej republiky na Slovensku a  Milan Čič, vedúci 
kancelárie prezidenta SR. Medzi hlavné témy spoločného rokovania patrili otáz-
ky financovania vysokých škôl v SR a ČR, výskum a vývoj v SR a ČR, legislatívne 
zmeny v SR a ČR, ako aj návrhy na budúcu spoluprácu SRK a ČKR. Spolupráca 
SRK a ČKR má dlhodobú tradíciu a posilňuje konkurencieschopnosť sloven-
ských a českých vysokých škôl v Európskom vysokoškolskom priestore. Podu-
jatie organizačne pripravila a zabezpečovala SRK v spolupráci s Ekonomickou 
univerzitou v Bratislave. Viac informácií o spoločnom zasadnutí je k dispozícii na 
webovom sídle www.srk.sk v časti Podujatia.

SRK aktívne spolupracuje s domácimi partnermi na riešení problémov pri-
chádzajúcich zahraničných študentov za účelom štúdia. Na úrovni SRK bola 
vytvorená sieť, kde naši členovia nominovali svojich zástupcov, v súčasnosti je 
v nej 21 členov. Aktuálnou úlohou siete je sledovať aplikáciu nového zákona č. 
404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a informovať o vzniknutých problémoch. 
SRK bude následne v spolupráci s partnermi, ktorí pôsobia v oblasti internaci-
onalizácie, ako sú SAIA, SAAIC a Fulbrightova komisia, hľadať možnosti riešení. 
Ide o aktuálnu tému, ktorá úzko súvisí s internacionalizáciou slovenského vy-
sokého školstva. Túto aktivitu SRK prezentovala Ing. Denisa Voskárová na Dni 
akademickej mobility a internacionalizácie II, 13. 12. 2011, ktorý organizovala 
SAIA.

SRK ako jedna z prvých inštitúcii informovala akademickú obec o Komuni-
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ké Podpora rastu a pracovných miest – agenda pre modernizáciu európskeho 
vysokoškolského systému. Ide o dokument významného charakteru pre európ-
ske vysoké školy. Jeho odporúčania sú súčasťou všetkých politických a strate-
gických dokumentov SRK.

Od septembra 2011 začal sekretariát SRK pravidelne zverejňovať bulletin 
s názvom Spravodaj SRK. Cieľom tejto aktivity je informovať členov SRK a slo-
venskú akademickú obec o aktuálnom dianí v oblasti vysokoškolského vzdelá-
vania, vedy, výskumu a inovácií, spolupráci s praxou v Slovenskej republike, EÚ 
a vo svete. Bulletin informuje o aktuálnych aktivitách SRK, konferenčných po-
dujatiach, veľtrhoch, projektoch, legislatívnych zmenách, výzvach a aktuálnych 
trendoch. Všetky čísla bulletinu, v roku 2011 to bolo 8 čísel, sú verejne dostup-
né na webovom sídle www.srk.sk.

Domáce aktivity

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

V priebehu roka 2011 Slovenská rektorská konferencia zrealizovala päť 
zasadnutí (zoznam zasadnutí – príloha č. I). Zápisnice z rokovaní sú zverejnené 
na webovom sídle SRK www.srk.sk v časti Dokumenty.

Na riadnych zasadnutiach Slovenskej rektorskej konferencie sa zúčastnili 
predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rady vysokých 
škôl SR, Študentskej rady vysokých škôl SR, Akreditačnej komisie, ako aj ďalší 
pozvaní hostia.

V rámci rokovaní Slovenskej rektorskej konferencie sa plénum vyjadrovalo 
k nasledovným legislatívnym dokumentom:

novela zákona o vysokých školách;
novela zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných za-
mestnancoch;
opatrenie MŠVVŠ SR, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho roč-
ného školného na akademický rok 2012/2013.

K ďalším prediskutovávaným otázkam patrili:
programové vyhlásenie vlády a úlohy MŠVVŠ SR v oblasti vysokoškol-
ského vzdelávania a vedy;
Národný program reforiem SR 2011;
Stratégia Fénix;

•
•

•

•

•
•
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Stratégia Minerva 2.0;
štrukturálne fondy a výzvy v roku 2011, kohézna politika;
zabezpečenie financovania siete SANET;
kvalita vzdelávania podľa európskych štandardov;
správy prezídia SRK;
vnútorné otázky SRK a ISRK;
informácie z rokovaní EUA, OECD.

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 po-
dujatiach Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Prezi-
dent 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.

SRK podporila 7. ročník projektu „Študentská osobnosť Slovenska“ pre 
školský rok 2010/2011, ktorý organizovala Junior Chamber International 
– Slovakia. Na slávnostnom udeľovaní ocenení 1.12.2011 zastupoval SRK vi-
ceprezident prof. Rudolf Sivák. Viac informácií o projekte je zverejnených aj na 
webovom sídle www.srk.sk. 

•
•
•
•
•
•
•
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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 domácich organizáciách

Slovenská rektorská konferencia je členom Hospodárskeho a sociálneho 
výboru Slovenskej republiky (HSV SR). Základným poslaním HSV SR je prispie-
vať k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce a sociálneho dialógu medzi so-
ciálnymi partnermi a organizáciami spoločností v Slovenskej republike s cieľom 
zvýšiť vzájomnú dôveru a porozumenie pri zdokonaľovaní modelu pluralitnej 
a participačnej demokracie v podmienkach Slovenska. Slovenskú rektorskú 
konferenciu v roku 2011 zastupoval v HSV SR viceprezident prof. Rudolf Sivák.

Zahraničné aktivity

Spolupráca s Európskou asociáciou univerzít
Európska asociácia univerzít (EUA) združuje národné rektorské konfe-

rencie, univerzity 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 rektor-
ská konferencia je riadnym kolektívnym členom s právom účasti na zasadnu-
tiach výboru a valného zhromaždenia a plným hlasovacím právom.

Slovenská rektorská konferencia patrí k zakladajúcim členom Európskej 
asociácie univerzít. Prezident SRK, resp. ním poverený zástupca, sa zúčastňuje 
na zasadnutiach výboru EUA a valnom zhromaždení. EUA pravidelne organizuje 
konferencie, na ktorých sa zúčastňujú predstavitelia SRK, ako aj členovia SRK, 
ktorých vysoké školy sú individuálnymi členmi EUA.

Individuálnymi členmi EUA v roku 2011 boli nasledujúce slovenské vyso-
ké školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská zdravotnícka uni-
verzita v Bratislave, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbe-
ty v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Žilinská 
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univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzi-
ta vo Zvolene, Prešovská univerzita v Prešove, Technická univerzita v Košiciach 
a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Európska asociácia univerzít pripravila pre svojich členov v roku 2011 me-
dzinárodnú konferenciu v Aarhuse (Dánsko) 13. – 15. 4. 2011. Desiata výročná 
konferencia EUA „Investovať dnes do talentov zajtrajška“ (Investing Today in 
Talent for Tomorrow) sa venovala budúcim prioritám a dôležitým medzníkom 
EUA v nasledujúcom desaťročí. Prezident SRK prof. Libor Vozár sa zúčastnil 
na rokovaniach výboru EUA v januári, apríli a októbri 2011. Generálne sekre-
tárky SRK (Ing. Denisa Voskárová a od septembra 2011 Mgr. Mária Čikešová) 
sa zúčastnili na zasadnutiach generálnych sekretárov národných rektorských 
konferencií, ktoré zorganizovala EUA a na zasadnutiach výboru EUA.

Slovenská rektorská konferencia spracovala v apríli 2011 stanovisko slo-
venských vysokých škôl k implementácii bolonského procesu ako podklad pre 
rokovanie o tejto otázke na pôde Európskeho parlamentu (alebo iných orgánov 
EÚ). Toto stanovisko bolo zaslané slovenským europoslancom 27. 4. 2011.

Prezident SRK prof. Libor Vozár sa zúčastnil na 6. európskom fóre pre 
zabezpečenie kvality, ktoré spoluorganizovala EUA s ďalšími medzinárodnými 
partnermi z oblasti kvality vo vysokom školstve. Témou fóra, ktoré sa konalo 
17. – 19. 11. 2011 v Antverpách, Belgicko, bola kvalita a dôvera (Quality and 
Trust: at the heart of what we do).

Podrobnejšie informácie o konferenciách sú zverejnené na webovom sídle 
www.eua.be alebo na webovom sídle SRK www.srk.sk, kde sú zverejnené sprá-
vy zo zahraničných služobných ciest.

Od júla 2010 je členom pracovnej komisie EUA pre výskum (Research Po-
licy Working Group, RPWG) viceprezident SRK prof. Anton Čižmár, ktorý sa 
pravidelne zúčastňuje na zasadnutia pracovnej komisie. Ďalšie informácie o ak-
tivite sú dostupné na webových sídlach www.eua.be alebo www.srk.sk.

Člen SRK prof. Ladislav Mirossay je členom nominačnej komisie EUA, 
ktorej cieľom je prijímať, posudzovať a predkladať návrhy na členov rady EUA 
a prezidenta EUA.

Ďalšie zahraničné aktivity a konferenčné podujatia
V priebehu roka 2011 sa realizovalo viacero zahraničných služobných 

ciest. O realizácii služobných ciest boli členovia SRK informovaní na rokova-
niach SRK. Prehľad o realizovaných zahraničných služobných cestách sa na-
chádza v prílohe č. II.
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Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie
– občianske združenie

Slovenská rektorská konferencia je organizáciou, ktorá je podľa zákona 
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov orgánom reprezentácie vysokých škôl. Právnu 
a ekonomickú subjektivitu má Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie – ob-
čianske združenie, ktoré slúži na administratívu, organizačnú a ekonomickú 
podporu aktivít Slovenskej rektorskej konferencie. Občianske združenie zabez-
pečuje výkon činnosti Slovenskej rektorskej konferencie najmä prevádzkou kan-
celárie sekretariátu, organizáciou podujatí SRK, prípravou materiálov a analýz 
pre potreby SRK, realizáciou technického zabezpečenia internetovej prezentá-
cie (webové sídlo www.srk.sk) a atď.

Činnosť občianskeho združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združo-
vaní občanov je financovaná v nadväznosti na zákon o vysokých školách formou 
dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z príspevkov členov. 
Stanovy Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie boli prijaté 28. 10. 2010 
a 3. 12. 2010 registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Text 
stanov bol priložený k minuloročnej správe Slovenskej rektorskej konferencie 
a je k dispozícii na webovom sídle www.srk.sk v časti Inštitút SRK.

Riaditeľom občianskeho združenia je prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Zástup-
covia riaditeľa sú Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. a Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 
Sivák, PhD.

Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné. Členom občianskeho zdru-
ženia je na základe prihlášok 31 vysokých škôl. Výška členského príspevku na 
rok 2011 bola stanovená na 1 500,– EUR. Sumárny príjem za členské príspev-
ky za rok 2011 bol vo výške 46 500,– EUR. Vysoká škola, ktorá je kolektívnym 
členom, je v združení reprezentovaná rektorom.

Kontrolným orgánom občianskeho združenia je dozorná rada. Dozorná 
rada najmä kontroluje hospodárenie združenia. Stretnutie Dozornej rady ISRK 
k ekonomickej uzávierke roku 2010 sa konalo 6. – 7.4.2011. Stretnutie Dozor-
nej rady ISRK k ekonomickej uzávierke roku 2011 sa konalo 16. 2. 2012. Člen-
mi dozornej rady občianskeho združenia boli v roku 2011:

prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. (zvolený 7. 4. 2011)
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. (znovuzvolený 7. 4. 2011)
prof. Ing. Ján Tuček, CSc. (znovuzvolený 7. 4. 2011)
prof. Ondrej Šulaj (do 6. 4. 2011)

V roku 2011 Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie zmenil štruktúru 

•
•
•
•
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personálneho obsadenia sekretariátu. Od 1. 9. 2011 sú zamestnancami sek-
retariátu Mgr. Mária Čikešová (generálna sekretárka – návrat na pracovnú 
pozíciu po materskej dovolenke) a Ing. Denisa Voskárová (asistentka riaditeľa 
Inštitútu SRK).
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Vyúčtovanie príjmov a výdavkov ISRK za r. 2011 
k 31. 12. 2011

 

PRÍJMY ISRK

Dotácia na chod z MŠVVŠ SR na rok 2011 66 400,00 EUR

Členské ISRK /á 1.500 EUR/ od VŠ za rok 2011
(ISRK mala k 31. 12. 2011 31 členov)*

46 500,00 EUR

Úroky 15,33 EUR

Príjmy ISRK celkom 112 �15,33 EUR 

VÝDAVKY ISRK

Osobné náklady celkom 28 149,02 EUR

Prevádzkové náklady celkom 28 145,59 EUR

Cestovné náklady celkom 16 932,44 EUR

ČLENSKÉ POPLATKY

Členské medzinárodným organizáciám – EUA 4 982,00 EUR

Členské národným organizáciám – HSV SR 350,00 EUR

Výdavky ISRK za rok 2011 celkom �� 55�,05 EUR
*Pozn.: Príjmy z členských príspevkov, ktoré neboli použité v roku 2011 budú použité na finan-
covanie aktivít SRK v roku 2012. 

 
Vyúčtovanie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

pre r. 2011 bolo 10. 1. 2012 zaslané na ministerstvo v zmysle zmluvy o dotácii 
uzavretej dňa 14. 3. 2011. MŠVVŠ SR s vyúčtovaním finančných prostriedkov 
ISRK súhlasilo (list MŠVVŠ SR z 11. 1. 2012).

VYúČTOVANIE úROKOV

EUR

Úroky celkom 15,33

Poplatky banke 311,85

Spolu -296,52
 
Poplatky banke boli vyššie ako úroky z poskytnutej dotácie, preto SRK 

k 10. 1. 2012 neposielala na účet MŠVVŠ SR žiadne finančné prostriedky (vý-
nosy – úroky z poskytnutých dotácií za r. 2011).
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Informácia o hospodárení

Slovenská rektorská konferencia sa v súvislosti s financovaním svojej čin-
nosti riadi postupmi účtovania v systéme podvojného účtovníctva upravené-
ho opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova 
a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné ne-
zárobkové organizácie v znení neskorších predpisov.

Príjmy konferencie v roku 2011 tvorili:
dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 66 400,– EUR
úroky z vkladov vo výške 15,33 EUR

Jednotlivé platby sú podložené výpismi z banky, žiadosťami o refundácie 
a príkazmi na úhradu, ktoré sú uložené na sekretariáte Inštitútu Slovenskej 
rektorskej konferencie. Všetky platby realizované v hotovosti sú evidované v po-
kladničnej knihe za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, ktorá je uložená 
na sekretariáte Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie a príslušné poklad-
ničné doklady sú k dispozícii vo firme PorEko, ktorá dodávateľsky zabezpečuje 
účtovníctvo pre Slovenskú rektorskú konferenciu. Zakúpený materiál a maje-
tok je uložený na sekretariáte Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie. Stav 
pokladne SRK k 31. 12. 2011 bol 184,64 EUR.

Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výš-
ke 66 400,– EUR bola plne využitá v kapitole bežné výdavky na činnosť Slo-
venskej rektorskej konferencie. Celkový zostatok na bankovom účte SRK 
č. 4040003407/3100 k 31. 12. 2011 bol 1 001,08 EUR (suma prevede-
ných členských príspevkov) a na účte č. 4040003415/3100 predstavoval 
66 380,23 EUR, t. j. zostatok z členských príspevkov a úrokov za predchádza-
júce obdobie (plus zostatok na dotačnom účte).

•
•
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Príloha č. I
Zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie

13. – 14. 1. 2011 56. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie 
v Banskej Bystrici

13. – 14. 1. 2011 57. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie v Nitre

13. 5. 2011 58. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie 
v Bratislave

29. 6. 2011 59. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie v Nitre

25. 10. 2011 60. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie 
v Bratislave
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Príloha č. II
Zoznam zahraničných pracovných ciest zástupcov
Slovenskej rektorskej konferencie

27. – 28. 1. 2011 Zasadnutie výboru EUA a generálnych sekretárov 
národných rektorských konferencií, Brusel, Belgicko
Účasť za SRK: prof. Libor Vozár, Ing. Denisa Voskárová 
(aj stretnutie generálnych sekretárov)

9. – 12. 2. 2011 OECD – konferencia: Higher Education in Cities and 
Regions – For Stronger, Cleaner and Fairer Regions, 
Seville, Španielsko
Účasť za SRK: prof. Libor Vozár

14. 2. 2011 Zasadnutie pracovnej skupiny EUA pre výskum (RPWG) 
v Bruseli
Účasť za SRK: viceprezident SRK prof. Anton Čižmár

5. – 8. 3. 2011 Účasť na zahraničnej pracovnej ceste na výročnej 
konferencii American Council on Education, 
Washington DC, USA
Účasť za SRK: prof. Libor Vozár

31. 3. – 1. 4. 2011 Austrian Universities, pracovné stretnutie k agende 
generálnych sekretárov, Viedeň
Účasť za SRK: Ing. Denisa Voskárová

12. – 15. 4. 2011 EUA Annual Conference, Aarhus, Dánsko
Účasť za SRK: prof. Libor Vozár, Ing. Denisa Voskárová

16. – 17. 5. 2011 CRUS – Rectors´Conference of the Swiss Universities, 
agenda národných rektorských konferencií, Bern, 
Švajčiarsko
Účasť za SRK: Ing. Denisa Voskárová

3. – 8. 7. 2011 Účasť na Alumni letnej škole V4, Villa Decius, 
prezentácia systému VŠ v SR a SRK, Krakow, Poľsko
Účasť za SRK: Ing. Denisa Voskárová

6. – 11. 9. 2011 Účasť na konferencii Financovanie vysokého školstva, 
Jerevan, Arménsko
Účasť za SRK: prof. Libor Vozár
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27. 9. 2011 Zasadnutie pracovnej skupiny EUA pre výskum (RPWG) 
v Bruseli
Účasť za SRK: viceprezident SRK prof. Anton Čižmár

20. – 21. 10. 2011 Zasadnutie výboru EUA a generálnych sekretárov 
národných rektorských konferencií, Brusel, Belgicko
Účasť za SRK: prof. Libor Vozár, Mgr. Mária Čikešová

17. – 19. 11. 2011 6. európske fórum pre zabezpečenie kvality, Antverpy, 
Belgicko
Účasť za SRK: prof. Libor Vozár

3. – 8. 12. 2011 OECD konferencia: „Managing Quality Teaching in 
Higher Education“, Mexicali, Mexiko
Účasť za SRK: prof. Libor Vozár
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Príloha č. III
Publikácie

Výročná správa Slovenskej rektorskej konferencie – 2010. Bratislava 2011.
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