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Úvodné slovo
prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie

prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.

Vážení čitatelia,

rok 1993 je rok spojený s rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej re-
publiky. Práve v tomto období vznikli na pôde Klubu rektorov českých a sloven-
ských vysokých škôl, ktorý pôsobil od roku 1990, dve sekcie: Česká sekcia Klubu 
rektorov a Slovenská sekcia. Zo sekcií vznikli dve tzv. rektorské konferencie: 
Česká konference rektorů a Slovenská rektorská konferencia. Slovenská rek-
torská konferencia sa etablovala ako samostatná ustanovizeň už na prvom 
zasadnutí Slovenskej sekcie Klubu rektorov 25. 11. 1992. 

Práve v tomto čase si pripomíname 20. výročie vzniku Slovenskej rektor-
skej konferencie a Českej konference rektorů. SRK najprv fungovala ako klub 
rektorov. V roku 1997 bola transformovaná na právnickú osobu s formou ob-
čianskeho združenia. V roku 2002 sa Slovenská rektorská konferencia sta-
la podľa vtedy prijatého zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jednou 
z troch reprezentácií vysokých škôl. Od tohto obdobia je členstvo otvorené rek-
torom, ktorí boli vymenovaní prezidentom SR, resp. štatutárom, ak vysoká ško-
la nemá zriadenú funkciu rektora. V súčasnosti je Slovenská rektorská konfe-
rencia zo zákona orgánom reprezentácie vysokých škôl bez právnej subjektivity. 
V roku 2010 sa transformovala Slovenská rektorská konferencia občianske 
združenie na Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie za účelom administra-
tívnej, organizačnej a finančnej podpory činnosti a reprezentácie SRK s práv-
nou subjektivitou a zároveň, aby bola zachovaná historická kontinuita SRK ob-
čianskeho združenia. 

Slovenská rektorská konferencia v roku 2012 pokračovala vo svojom hlav-
nom poslaní, ktoré bolo definované v štatúte SRK, o. z. v 1997 – koordinácia 
a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vyso-
koškolskej politiky. Slovenský vysokoškolský sektor sa v priebehu 20 rokov znač-
ne diverzifikoval, vznikli nové vysoké školy, zaviedli sa trhové princípy a sektor sa 
otvoril súkromným a zahraničným vysokým školám. Prechádzame reformou vy-
sokoškolského vzdelávania, chceme, aby naše vysoké školy boli plnohodnotnými 
členmi Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Dvadsať rokov SRK 
ilustruje tento vývoj. V súčasnosti vysoké školy chápeme ako vrcholné komplex-
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né vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne, ktorých poslaním je predo-
všetkým rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť 
v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho 
celej spoločnosti a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Činnosť 
SRK má viesť k podpore takéhoto poslania vysokých škôl.
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Zoznam členov prezídia
Slovenskej rektorskej konferencie v r. 2012

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. 2012

Verejné vysoké školy

Dr. h. c. prof. 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

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

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. (poverený výkonom funkcie rektora od 5. 12. 2012)

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

Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 
rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor Univerzity Komenského v Bratislave

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

doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.
rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici
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prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

doc. Milan Rašla, akad. mal.
rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

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

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

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

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

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. (od 18. 2. 2012)

rektor Technickej univerzity vo Zvolene

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

Dr. h. c. 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

doc. Ing. Pavel Nečas, PhD.
brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. (od 8. 5. 2012)

rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
v Liptovskom Mikuláši

plk. prof. Ing. Václav Krajník, CSc.
doc. JUDr. Ľuboš Wäldl, PhD. (poverený výkonom funkcie rektora od 26. 7. 2012)

JUDr. Štefan Kočan, PhD. (poverený výkonom funkcie rektora od 13. 8. 2012)

rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave
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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

doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. (poverený výkonom funkcie rektora od 3. 12. 2012)

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej 
komunikácie v Bratislave

prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
Ing. Heidy Schwarczová, PhD. (poverená výkonom funkcie rektorky od 9. 7. 2012)

rektor Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

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

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. (poverený výkonom funkcie rektora od 20. 10. 2012)

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

prof. PhDr. Egon Krák, PhD.
rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta –
Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola

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

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

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

Dr. h. c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. (poverený výkonom funkcie 

rektora od 24. 10. 2012)

rektor Vysokej školy v Sládkovičove

Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. (poverený výkonom funkcie rektora od 15. 8. 2012)

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava

prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
rektor Paneurópskej vysokej školy
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Pracovné komisie
Slovenskej rektorskej konferencie v r. 2012 

Slovenská rektorská konferencia zriadila pracovné komisie s cieľom rozví-
jať svoju činnosť. Zoznam členov pracovných komisií k 31. 12. 2012:

Pracovná komisia SRK pre ekonomické záležitosti
Predseda:
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Členovia:
Dr. h. c. prof. 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
Predsedníčka: 
Dr. h. c. 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. 
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Dr. h .c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. 

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



13

Právna pracovná komisia SRK
Predseda: 
prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
Člen: 
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

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

Mandátová (volebná) komisia SRK
Členovia: 
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 sa SRK

a) vyjadruje k návrhu ministra na vymenovanie a odvolanie predsedu, 
podpredsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie, poradného or-
gánu vlády Slovenskej republiky (ďalej len Akreditačná komisia) (§ 81 
ods. 2 zákona), 

b) vyjadruje k návrhu ministra na odvolanie člena Akreditačnej komisie 
(§ 81 ods. 8 zákona),

c) vyjadruje k poskytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu súkromnej vyso-
kej škole na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na 
výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť a na rozvoj vysokej školy 
(§ 91 ods. 2 zákona),

d) vyjadruje k metodike na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu a k ur-
čeniu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 
vysokým školám (§ 102 ods. 2 písm. e) zákona),

e) schvaľuje obmedzenie alebo odňatie pôsobnosti orgánov akademickej 
samosprávy verejnej vysokej školy alebo jej fakulty v prípadoch uvede-
ných v zákone (§ 104 ods. 2 zákona), 

f) schvaľuje odňatie udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej ško-
le, ak porušuje povinnosti ustanovené zákonom alebo určené jej vnú-
torným predpisom (§ 105 ods. 3 zákona),

g) 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), 

h) prerokúva ďalšie návrhy a opatrenia z podnetu ministra alebo na po-
žiadanie členov SRK, ak sa významne dotýkajú vysokých škôl (§ 107 
ods. 2 zákona).
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Pri napĺňaní cieľa koordinácie a podpory činnosti rektorov SRK ďalej:
a) koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysokých škôl 

v Slovenskej republike,
b) 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,

c) vytvára predpoklady pre spoluprácu vysokých škôl v Slovenskej repub-
like a vzájomný tok informácií medzi nimi,

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

K 31. 12. 2012 mala Slovenská rektorská konferencia 30 riadnych členov, 
6 poverení výkonom funkcie rektora boli pridruženými členmi. V roku 2012 
prebehla výmena na postoch rektorov niektorých vysokých škôl. Novovymeno-
vaní rektori sa stali členmi Slovenskej rektorskej konferencie dňom nástupu do 
funkcie rektora po vymenovaní prezidentom SR. 

Voľba správnych orgánov SRK sa konala na 61. zasadnutí SRK 
(31. 5. – 1. 6. 2012) v Trnave. Členovia SRK zvolili za prezidenta SRK na ďalšie 
funkčné obdobie od 5. 6. 2012 do 4. 6. 2014 prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. 
Za viceprezidentov SRK boli na funkčné obdobie od 5. 6. 2012 do 4. 6. 2014 
zvolení Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a Dr. h. c. prof. Ing Anton Čižmár, CSc. 
Ide o druhé funkčné obdobie vo funkciách pre všetkých uvedených. 

Priority Slovenskej rektorskej konferencie v oblasti vysokého školstva 

Rektori slovenských vysokých škôl pokladajú vysoké školstvo za jeden zo zá-
kladných pilierov udržateľnosti ďalšieho rozvoja spoločnosti. SRK považovala za 
potrebné prezentovať prioritné oblasti, ktorým by sa mala venovať prvoradá 
pozornosť. Preto členovia SRK schválili strategický dokument „Priority SRK 
v oblasti vysokého školstva“ v roku 2010. Uvedený dokument bol v priebehu 
roku 2012 aktualizovaný a predložený predsedovi a členom vlády SR pred pri-
jatím programového vyhlásenia vlády. O návrhu SRK bol na spoločnom rokova-
ní 19. 4. 2012 v Bratislave u prezidenta SR informovaný aj minister školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. 

Slovenská rektorská konferencia považuje za prioritné oblasti v nadchá-
dzajúcom období:

1) Posilňovanie autonómie a manažovateľnosti vysokých škôl 
2) Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania 
3) Zlepšenie financovania vysokého školstva
4) Výskum a spolupráca vysokých škôl a podnikateľského sektora
5) Internacionalizácia a posilnenie konkurencieschopnosti slovenského 

vysokého školstva
6) Uvoľňovanie štrukturálnych fondov EÚ
7) Spriechodnenie verejného obstarávania
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1. Posilňovanie autonómie a manažovateľnosti vysokých škôl
„Autonómia vysokých škôl je jednou z kľúčových hodnôt demokratickej spo-

ločnosti. Autonómia umožňuje nielen nezávislý rozvoj vysokých škôl ako inštitú-
cií v celej šírke ich pestrosti a rôznorodosti, ale najmä rozvoj osobností učiteľov, 
vedcov a nastupujúcich generácií vysoko vzdelaných odborníkov a občanov. Je 
dôležitou súčasťou „imunitného systému spoločnosti“ napomáhajúceho dlho-
dobo chrániť spoločenské zdravie v každej krajine. Podľa hodnotenia Európskej 
asociácie univerzít Slovensko v autonómii vysokých škôl za európskymi krajina-
mi zaostáva. Slovenská rektorská konferencia považuje za kľúčové, aby bola 
v ďalšom období posilňovaná autonómia a samosprávnosť vysokých škôl súčas-
ne s posilňovaním ich vlastných nástrojov manažérskeho riadenia. 

Pokladáme za dôležité, aby štát prostredníctvom Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR zrozumiteľne formuloval v spolupráci so Slovenskou 
rektorskou konferenciou dlhodobé zámery a ciele v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a vedy s prepojením na finančné nástroje ministerstva tak, aby vy-
soké školy mohli samé napĺňať tieto ciele bez priamych direktívnych intervencii 
či obmedzení. Sme presvedčení, že zníženie miery regulácie umožní upriamiť 
pozornosť na hlavné činnosti vysokých škôl v prospech posilnenia slovenského 
hospodárstva a zvyšovania životnej úrovne jeho obyvateľov.“

Podrobnú analýzu autonómie vysokoškolských systémov v 26 európskych 
krajinách vrátane Slovenska publikovala Európska asociácia univerzít na prelo-
me rokov 2011/12. Prehľadný online nástroj je zverejnený na webovom sídle 
www.university-autonomy.eu. EUA publikovala okrem obsiahlej analytickej sprá-
vy o stave univerzitnej autonómie aj „poradie krajín“ vo forme 4 rebríčkov, kto-
ré kategorizujú vysokoškolské systémy v rámci štyroch individuálnych oblastí 
autonómie: organizačnej, finančnej, personálnej a akademickej autonómii. Slo-
vensko získalo v roku 2012 42 % oproti sto v oblasti organizačnej autonómie, 
64% vo finančnej autonómii, 52 % v personálnej a 55 % v akademickej autonó-
mii. Analýza EUA potvrdila opodstatnenosť požiadavky SRK posilniť autonómiu 
a vlastné riadenie vysokých škôl. 

2. Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania 
„V súlade so všeobecne akceptovanými európskymi štandardmi zabezpe-

čenia kvality vzdelávania (Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
the European Higher Education Area) treba posilniť zodpovednosť samotných 
vysokých škôl za kvalitu poskytovaného vzdelávania a jej kontrolu. Treba upraviť 
externé hodnotenie Akreditačnou komisiou a jej postavenie tak, aby zodpove-
dalo európskym štandardom. Vysoké školy musia mať transparentné vnútorné 
systémy zabezpečovania kvality vzdelávania a externé hodnotenie Akreditač-
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nou komisiou treba v prvom rade zamerať na kontrolu funkčnosti a efektívnosti 
takýchto interných systémov. Akreditáciou by sa malo posúdiť splnenie mini-
málnych požiadaviek na kvalitu vzdelávania. Kritériá by mali byť jednoznačne 
formulované a akreditácia musí byť transparentnejšia, ako je v súčasnosti tak, 
aby sa jej výsledky dali predvídať. Akreditácia musí motivovať vysoké školy, aby 
sledovali uplatnenie svojich absolventov a prispôsobovali vysokoškolské vzdelá-
vanie potrebám trhu práce. 

Kvalita vysokoškolského vzdelávania úzko súvisí aj s úrovňou vzdelávania 
na základných a stredných školách. Slovenská rektorská konferencia odporúča 
riešiť koncepčné otázky v tejto oblasti aj za účasti expertov z prostredia vyso-
kých škôl.“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo v roku 2012 
novelu vysokoškolského zákona. V dôvodovej správe predkladateľ uviedol, že 
„V súčasnosti sa za najväčší problém slovenského vysokého školstva považuje 
nedostatočná kvalita vysokoškolského vzdelávania. Hlavným cieľom a ústred-
nou témou predkladaného návrhu zákona… je vytvorenie legislatívnych pred-
pokladov na podporu riešenia tohto problému.“ Ministerstvo sa v návrhu za-
meralo na vnútorné systémy zabezpečovania kvality vzdelávania a v súlade 
s princípom, že primárnu zodpovednosť za kvalitu má vysoká škola, mala novela 
vytvoriť podmienky, aby „Akreditačná komisia výraznejšie zohľadňovala kvalitu 
sledovanú prostredníctvom vnútorných systémov zabezpečovania kvality vy-
sokoškolského vzdelávania založenej na medzinárodných štandardoch, ktoré 
budú poskytovať dostatok objektívnych informácií o študijných programoch 
a ich absolventoch.“

Napriek pozitívam, ktoré návrh novely chcel zaviesť, chýba na vysokých 
školách dostatok vyškoleného personálu, ktorý by sa venoval vnútorným pro-
cesom zabezpečenia kvality vzdelávania. Rovnako na národnej úrovni absentuje 
autorita, ktorá by metodicky usmernila vysoké školy práve v oblasti interného 
zabezpečenia kvality vzdelávania. Preto je dôležité, aby SRK ďalej sprostredko-
vala svojim členom informácie o vývoji v oblasti zabezpečenia kvality vzdelávania 
a participovala na podujatiach venovaných tejto problematike. 

Dôležitým prvkom v oblasti kvality je garancia objektívnosti a nezávislosti 
hodnotenia hodnotiacimi agentúrami. Táto podmienka však zatiaľ nie je v slo-
venskom prostredí naplnená.

3. Zlepšenie financovania vysokého školstva 
„Treba nájsť politickú a spoločenskú zhodu pre prioritnú podporu vysokého 

školstva. Financovanie vysokého školstva treba odvíjať od zámerov a cieľov for-
mulovaných v dlhodobom zámere ministerstva. Žiadame vecne stanoviť objem 
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prostriedkov, ktoré budú z verejných zdrojov vynaložené v rozumnom časovom 
rámci – napríklad počas piatich rokov na vysokoškolské vzdelávanie a na výskum 
a vývoj. Odporúčame vytvoriť finančnú schému pre financovanie akútnych po-
trieb rekonštrukcií objektov vysokých škôl. Treba sa zamerať aj na modernizá-
ciu technickej infraštruktúry, učební, laboratórií, knižníc a ubytovacích kapacít 
pre študentov vysokých škôl. Treba stanoviť stabilné, jasné a transparentné 
kritériá a postupy na rozdeľovanie týchto prostriedkov tak, aby pôsobili na vy-
soké školy motivačne a viedli k zvyšovaniu ich výkonov a kvality. Je nežiaduce, 
aby dochádzalo ku skokovým a účelovým zmenám, ktoré vedú k existenčným 
problémom aj takých vysokých škôl, ktoré vykazujú želaný nárast výkonov alebo 
kvality. Treba si uvedomiť, že pokles financovania vzdelávania a výskumu v prin-
cípe nemôže mať pozitívny vplyv na ich kvalitu. Pri riešení otázky udržateľnosti 
a efektívnosti financovania treba využívať aj výsledky prebiehajúcich európskych 
projektov zaoberajúcich sa touto problematikou. 

V záujme finančnej podpory vysokého školstva a vedy odporúčame také 
úpravy daňových zákonov, aby si mohli podnikateľské subjekty zahrnúť podporu 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu do svojich nákladov.“

Napriek všetkému úsiliu za predchádzajúce roky, ktoré vyvinuli bývalé a sú-
časné vedenie SRK, požiadavka dostatočných a trvalých zdrojov do vysokého 
školstva, vedy a výskumu nie je naplnená. SRK musela na svojom 63. zasadnutí 
7. 12. 2012 konštatovať, že „celkový objem finančných prostriedkov z verejných 
zdrojov vyčlenených na verejné vysoké školy je dlhodobo nedostatočný a neu-
možňuje rozvoj verejných vysokých škôl.“

Dostatočné financovanie vzdelávania a vzdelávacej a výskumnej infraštruk-
túry je základnou podmienkou zvyšovania kvality. Častá kritika vysokých škôl 
o nedostatočnej kvalite je aj dôsledkom masifikácie vysokoškolského vzdeláva-
nia, ktorá nekorešpondovala so zvyšovaním finančných zdrojov. 

4. Výskum a spolupráca vysokých škôl a podnikateľského sektora 
„Vysoké školy tvorbou a sústreďovaním poznatkov a vysokokvalifikovaných 

tvorivých ľudských zdrojov a výskumnej infraštruktúry predstavujú najvýznam-
nejší zdroj tvorivého potenciálu Slovenska. Využitie vysokých škôl, ako zdroja zá-
kladných znalostí a relevantných technológií a postupov vo výrobe a spoločen-
skej praxi, hrá vo vyspelých ekonomikách založených na znalostiach významnú 
rolu. Sme toho názoru, že vláda by sa preto mala usilovať hľadať vhodné stimuly 
a formy podpory základného a aplikovaného výskumu a spolupráce vysokých 
škôl a praxe za účelom budúcej inovácie produktov, procesov, služieb a produk-
cie s vyššou pridanou hodnotou. Požadujeme, aby sa do komunikácie s pred-
staviteľmi štátu o koncepčných otázkach a o financovaní výskumu a vývoja, jeho 
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prepájania so vzdelávaním, skvalitňovaním a o stimulácii prenosu poznatkov do 
praxe vo vyššej miere prizývali experti a zástupcovia slovenských univerzít a to 
predovšetkým výskumne intenzívnych.

Treba posilniť grantové mechanizmy financovania výskumu, vývoja a ďal-
ších tvorivých činností (APVV, VEGA, KEGA) a obnoviť programy výskumu a vývo-
ja prostredníctvom APVV a schém štátnych programov a štátnych objednávok 
výskumu a vývoja. Treba prijať opatrenia na posilnenie účasti slovenských sub-
jektov v rámcových programoch a iniciatívach Európskej únie.“

Viceprezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. je jedným z 22 čle-
nov Research Policy Working Group Európskej asociácie univerzít, poradného 
orgánu výboru EUA. Úlohou pracovnej skupiny je sledovať európske a inovačné 
politiky dôležité pre univerzity, radiť pri príprave EUA pozícií a stanovísk a navr-
hovať nové politické nástroje na posilnenie európskych univerzít ako hlavných 
aktérov v Európskom výskumnom priestore. Viceprezident SRK sa pravidelne 
zúčastňoval na zasadnutiach pracovnej skupiny, na ktorých tlmočil názory slo-
venských vysokých škôl na súčasný vývoj v Európskom výskumnom priestore. 

5. Internacionalizácia a posilnenie konkurencieschopnosti
    slovenského vysokého školstva 
„Vláda SR by mala podporovať posilňovanie konkurencieschopnosti sloven-

ského vysokého školstva v medzinárodnom kontexte. Za kľúčové považujeme, 
aby sa medzinárodný rozmer a štandardy primerane zavádzali do všetkých rele-
vantných procesov a hodnotení. Slovenské vysoké školstvo treba modernizovať, 
zatraktívniť a otvoriť svetu. V tejto súvislosti je nevyhnutné internacionalizovať 
ľudské zdroje – učiteľov, vedcov a študentov, a to cestou rozšírenia škály ich 
odmeňovania (najmä špičkových odborníkov), ako aj podpory medzinárodnej spo-
lupráce a mobilít. Je potrebné náležite financovať bilaterálne programy kultúr-
nej a vedecko-technickej spolupráce. Je potrebné zmeniť imigračnú politiku pre 
akademické účely a odstrániť legislatívne bariéry pri zamestnávaní cudzincov.“

Sieť SRK zriadená na monitorovanie internacionalizácie sa v roku 2012 
zamerala na problémy prichádzajúcich študentov za účelom štúdia. Sieť moni-
torovala aplikáciu nového zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v praxi. 
Generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová zorganizovala zasadnutia s part-
nerskými inštitúciami k problematike akademickej mobility 28. 3. 2012 na Inšti-
túte SRK. Závery z rokovaní boli prezidentom SRK predložené predstaviteľom 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

V súvislosti s podporou aplikácie princípov Európskej charty výskumných 
pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov prejavila 
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SRK záujem zapojiť sa do projektu European Research Area - Human Resour-
ces Strategy for Researchers (ERA-HRS4R). Na prvom kontaktnom seminári 
v Barcelone sa zúčastnili Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. a Ing. Denisa 
Voskárová.

6. Uvoľňovanie štrukturálnych fondov EÚ 
„Štrukturálne fondy sú v súčasnosti pre slovenské vysoké školy jedným 

z najvýznamnejších zdrojov financovania ich rozvoja. Skúsenosti z uplynulého 
vývoja naznačujú, že napriek proklamovanému úsiliu sa ich čerpanie utápa 
v záplave byrokracie, ktorá nesmierne zaťažuje najtvorivejšiu časť vysokoškol-
ských kapacít. Slovenská rektorská konferencia vyzýva vládu nastaviť operačné 
programy v novom programovacom období tak, aby bola podporená medzi-
národná konkurencieschopnosť vysokých škôl. Pokladáme za dôležité, aby sa 
o štrukturálne fondy mohli uchádzať aj bratislavské vysoké školy aspoň tak, ako 
v súčasnom programovacom období.

Z úrovne štátu treba garantovať plynulosť vyhlasovania výziev na predkla-
danie projektov a prijať také opatrenia, aby sa na Slovensku do procesov čer-
pania finančných prostriedkov nevnášala zbytočná byrokracia nad rámec pravi-
diel EÚ. Žiadame zjednodušiť výkazníctvo a zaviesť nástroj paušálnych výdavkov. 
Slovenská rektorská konferencia požaduje znížiť spoluúčasť vysokých škôl tak, 
aby neboli diskriminované v porovnaní so štátnymi organizáciami výskumu a vý-
voja, ktoré majú spoluúčasť nulovú.“

Expertná skupina rektorov vysokých škôl vypracovala v apríli 2012 doku-
ment, ktorý definoval kritické miesta čerpania štrukturálnych fondov EÚ v Ope-
račnom programe Výskum a vývoj z pohľadu verejných vysokých škôl. Materiál 
bol zaslaný ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V súvislosti s budúcou štruktúrou štrukturálnych fondov Slovenská rektor-
ská konferencia na svojom 63. zasadnutí 7. 12. 2012 v Nitre v plnom rozsahu 
podporila stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k návr-
hu kreovania operačných programov a ich riadiacich orgánov pre nové progra-
mové obdobie 2014 – 2020, aby riadiacim orgánom operačného programu 
Výskum a inovácie bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sta-
novisko SRK bolo predložené predsedovi vlády SR a ministrovi školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.

7. Spriechodnenie verejného obstarávania 
„Slovenská rektorská konferencia požaduje zjednodušiť a spriechodniť 

systém verejného obstarávania v Slovenskej republike vrátane úpravy zákona 
o verejnom obstarávaní, spôsobu výkonu gescie a kontrol Úradom pre verejné 
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obstarávanie. Verejné obstarávanie je v súčasnosti nesmierne administratívne 
náročné, zdĺhavé a často nemá vypočítateľný výsledok. Aplikačná prax ukazuje, 
že zákon neprimerane chráni dodávateľov tovarov a služieb na úkor verejného 
obstarávateľa, metodické usmernenia úradu nepomáhajú verejným obstarávate-
ľom vyhnúť sa nálezom neskorších kontrol toho istého orgánu. Ťažkopádnosť sys-
tému obmedzuje využívanie financií štrukturálnych fondov. Ustanovenia zákona 
sú pre účely služieb v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja vyslovene nevhodné.“

Kritizované čerpanie štrukturálnych fondov v operačných programoch 
Výskum a vývoj a Vzdelávanie je spojené s problematickým verejným obstaráva-
ním. Členovia SRK dlhodobo upozorňujú na problémy, ktoré verejným vysokým 
školám spôsobuje systém verejného obstarávania. Pripomienky vysokých škôl 
k stavu verejného obstarávania prezentoval prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. na 
workshope organizovanom Ministerstvom vnútra SR k návrhu novely zákona 
o verejnom obstarávaní v roku 2012. 

Domáce aktivity

V priebehu roka 2012 boli zorganizované tri zasadnutia Slovenskej rek-
torskej konferencie a dve zasadnutia pléna Inštitútu SRK (zoznam zasadnutí 
v prílohe č. I). Zápisnice z rokovaní SRK sú zverejnené na webovom sídle SRK 
www.srk.sk. Na zasadnutiach SRK sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rady vysokých škôl SR, Študentskej rady 
vysokých škôl SR, Akreditačnej komisie, Odborového zväzu pracovníkov škol-
stva a vedy a ďalší pozvaní hostia.

Členovia SRK sa na rokovaniach venovali predovšetkým návrhom legisla-
tívnych zmien a nových predpisov – novele vysokoškolského zákona, zmenám 
v sús tave študijných odborov, prioritám vlády v oblasti vzdelávania, vedy a vý-
skumu, metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým ško-
lám na rok 2013, doplnení členov Akreditačnej komisie a ďalšie. V tejto súvis-
losti treba vyzdvihnúť prácu skupiny SRK pre vzdelávanie, ktorej predsedníčka 
Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. pripravila v roku 2012 štrnásť stanovísk 
k návrhom zmien a doplnení sústavy študijných odborov.

SRK pokračovala v podpore projektu „Študentská osobnosť Slovenska“. 
Projekt už osem rokov organizuje Junior Chamber International – Slovakia. Na 
slávnostnom udeľovaní ocenení za rok 2011/12, ktoré sa konalo 4. 12. 2012 
v Bratislave reprezentovali SRK prezident prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a vi-
ceprezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Viac informácií o projekte je 
zverejnených na webovom sídle www.studentskaosobnost.sk. 
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Členovia SRK sa zúčastnili na podujatiach Týždňa vedy a techniky na Slo-
vensku 2012. Na otvorení 5. 11. 2012 zastupoval SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 
Sivák, PhD. V rámci slávnostného galavečera ocenil prezident SRK prof. RNDr. 
Libor Vozár, CSc. po prvý krát študenta vysokej školy Cenou SRK za umenie. Zá-
merom SRK zriadiť Cenu SRK za umenie bolo prispieť k zviditeľneniu umeleckej 
činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR a propagácii takejto činnosti. 
Cena bola zriadená štatútom 10. 9. 2012 a udeľuje sa študentom alebo ab-
solventom vysokoškolského štúdia, ktorý je autorom alebo kolektívu autorov, 
za mimoriadne hodnotené a verejne prístupné umelecké dielo alebo umelecký 
výkon nadnárodného významu. Cenou SRK za rok 2012 bol ocenený Bc. Pavol 
Bršlík, študent Akadémie umení v Banskej Bystrici za umelecký výkon a baka-
lársku prácu „Tenorové árie v Mozartových operách so zameraním na postavy 
Dona Ottavia a Tamina“ nadnárodného významu, ktoré boli realizované počas 
bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 2.2.3 Hudobné umenie.

Členovia prezídia participovali na zasadnutiach Výboru Národnej rady SR 
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, viedli bilaterálne rokovania s ministrom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšími členmi vlády SR. Zúčastnili sa 
na zasadnutiach reprezentácií vysokých škôl SR, na rokovaniach Akreditačnej 
komisie a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Taktiež 
sa zúčastnili na slávnostných aktoch vymenovania vysokoškolských profesorov 
a rektorov vysokých škôl prezidentom SR. Okrem toho aktívne participovali na 
viacerých konferenčných podujatiach napr. o zamestnateľnosti absolventov, ná-
rodnom kvalifikačnom rámci, problematike Smart specialization strategy, S3 
na Slovensku a atď. 

Zástupcovia SRK sa zúčastnili na rokovaniach o návrhu budúceho rámco-
vého programu Horizon 2020, návrhu budúceho programu pre vzdelávanie 
(Erasmus pre všetkých alias Yes Europe), stanoviská prezídia SRK sú zverejne-
né na webovom sídle www.srk.sk.

Za účelom informovania o súčasnom dianí na SRK, vo vysokoškolskom 
sektore doma a v zahraničí Inštitút SRK pripravuje elektronický bulletin – Spra-
vodajca SRK. V roku 2012 bolo zverejnených 13 čísel občasníka, všetky sú ve-
rejne dostupné na webovom sídle www.srk.sk. 

Nominácie členov Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia nominovala svojich členov a zástupcov 
jednotlivých vysokých škôl do rozličných akademických, ale aj celospoločen-
ských výborov, orgánov či komisií. Prezident SRK je členom Rady solidarity 
a rozvoja na Úrade vlády SR, Národného monitorovacieho výboru pre Národný 
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strategický referenčný rámec SR, Rady vlády SR pre Partnerskú dohodu na 
roky 2014 – 2020. Viceprezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. sa 
zúčastnil na rokovaní k aktualizácii rámcovej pozície SR k viacročnému finanč-
nému rámcu EÚ 2014 – 2020. Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. participo-
val na zasadnutí tzv. Danube Strategy a na zasadnutiach pracovnej skupiny pre 
ex ante kondicionality v rámci tematického cieľa výskum a vývoj na MŠVVŠ SR. 
Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. zastupovala SRK v Riadiacom výbore 
Programu celoživotného vzdelávania.

Členstvo v domácich organizáciách

Slovenská rektorská konferencia je členom Hospodárskeho a sociálneho 
výboru Slovenskej republiky (HSV SR). Základným poslaním HSV SR je prispievať 
k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce a sociálneho dialógu medzi sociálny-
mi partnermi a organizáciami spoločností v Slovenskej republike s cieľom zvýšiť 
vzájomnú dôveru a porozumenie pri zdokonaľovaní modelu pluralitnej a partici-
pačnej demokracie v podmienkach Slovenska. Slovenskú rektorskú konferenciu 
v roku 2012 zastupoval v HSV SR viceprezident Dr. h. c. prof. Ing. prof. Rudolf 
Sivák, PhD.

Prezident SRK prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. je poradcom predsedu vlády SR 
pre vysoké školstvo. Prezident SRK je tiež členom Národného monitorovacieho 
výboru Národného strategického referenčného rámca a Monitorovacieho výbo-
ru pre vedomostnú ekonomiku na Úrade vlády SR. Prezident prof. RNDr. Libor Vo-
zár, CSc. ďalej zastupuje SRK v Rade vlády pre Partnerskú dohodu 2012 – 2014 
a Rade solidarity a rozvoja na Úrade vlády SR. Na zasadnutiach výborov a rád 
sa v prípade neprítomnosti prezidenta prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. zúčastnil 
z jeho poverenia viceprezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

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, na diskusiu a spoluprácu svojich členov. Slovenská rektorská 
konferencia je riadnym kolektívnym členom s právom účasti na zasadnutiach 
výboru a valného zhromaždenia a plným hlasovacím právom. SRK patrí k zakla-
dajúcim členom EUA. Prezident SRK, resp. ním poverený zástupca a generálna 
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sekretárka sa zúčastňujú na zasadnutiach výboru EUA, valnom zhromaždení 
a ďalších podujatiach. 

Individuálnymi členmi EUA môžu byť vysoké školy, ktoré o to požiadajú 
a ich členstvo schváli výbor EUA. V roku 2012 malo 13 slovenských vysokých 
škôl plné členstvo a 2 vysoké školy pridružené členstvo v EUA. Členstvo v EUA 
umožňuje aktívne vstúpiť do tvorby vysokoškolskej politiky, ale aj poskytovať úda-
je a ďalšie informácie pre analýzy, dotazníky a stanoviská EUA. V roku 2012 
poskytla SRK informácie pre budúci program Erasmus pre všetkých, projekt 
TRACKIT, Funding Observatory.

V roku 2012 sa zástupcovia SRK zúčastnili na niekoľkých konferenčných 
podujatiach Európskej asociácie univerzít. Zoznam podujatí je v prílohe č. II. 
Správy z účasti na podujatiach boli zverejnené na webovom sídle SRK a za-
slané členom SRK a partnerom. Prezident SRK prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
a generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová sa zúčastnili na zasadnutiach vý-
boru EUA. Doc. Milan Rašla, akad. mal. a Mgr. Mária Čikešová sa zúčastnili 
na 7. európskom fóre pre zabezpečenie kvality EQAF, ktoré spoluorganizovala 
EUA s ďalšími medzinárodnými partnermi z oblasti kvality vo vysokom školstve 
v novembri 2012 v Talline. 

Od júla 2010 je členom pracovnej komisie EUA pre výskum (Research Po-
licy Working Group, RPWG) viceprezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, 
CSc. ktorý sa zúčastňuje na zasadnutia komisie. Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, 
DrSc. 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 2012 boli realizované ďalšie zahraničné služobné cesty. Pre-
zident SRK prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. sa zúčastnil v apríli 2012 na bolon-
skej konferencii ministrov zodpovedných za vysoké školstvo a na 3. bolonskom 
politickom fóre v Bukurešti ako člen slovenskej delegácie. Asistentka riaditeľa 
Inštitútu SRK Ing. Denisa Voskárová sa zúčastnila na stretnutiach komisie ERA 
SGHRM, ktorá mala podporovať aplikáciu a monitorovanie záväzkov Inovačnej 
únie (IU) vrátane rozvoja rámca pre Európsky výskumný priestor z pohľadu 
Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor vý-
skumných pracovníkov. O realizácii služobných ciest boli členovia SRK informo-
vaní na rokovaniach SRK a prostredníctvom webovej stránky.
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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 SR. Text stanov bol prilo-
žený k Výročnej správe SRK za rok 2010 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. Riaditeľ a zástupcovia riaditeľa boli opätovne zvolení na zasadnutí 
24. 7. 2012 v Bratislave.

Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné. Členom občianskeho zdru-
ženia je na základe prihlášok 32 vysokých škôl. Výška členského príspevku na 
rok 2012 bola stanovená na 61. zasadnutí 31. 5. 2012 v Trnave na 1 500,– €. 
Sumárny príjem za členské príspevky za rok 2012 bol vo výške 48 000,– €. 
Vysoká škola, ktorá je kolektívnym členom, je v združení reprezentovaná rek-
torom.

Kontrolným orgánom občianskeho združenia je Dozorná rada. Dozorná 
rada najmä kontroluje hospodárenie združenia. Stretnutie Dozornej rady SRK 
k ekonomickej uzávierke roku 2012 sa konalo 8. 3. 2013 vo Zvolene. Členmi 
Dozornej rady občianskeho združenia boli v roku 2012 na základe voľby konanej 
31. 5. 2012 na zasadnutí Inštitútu SRK v Trnave: 

• prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. (do 8. 7. 2012)
• prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 
• prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
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V roku 2012 boli zamestnankyňami Inštitútu SRK Mgr. Mária Čikešová 
(generálna sekretárka) a do 23. 5. 2012 Ing. Denisa Voskárová (asistentka 
riaditeľa Inštitútu SRK).
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Vyúčtovanie príjmov a výdavkov Inštitútu SRK

Vyúčtovanie príjmov a výdavkov Inštitútu SRK z dotácie Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu športu SRK v roku 2012 vedenej na samostatnom (dotač-
nom) účte. 

PRÍJMY ISRK vedené na dotačnom účte

Dotácia na chod z MŠVVŠ SR na rok 2012 66 400,– €

Úroky 10,02 €

 Príjmy ISRK celkom 66 410,02 €

VÝDAVKY ISRK

Osobné náklady celkom 29 802,77 €

Prevádzkové náklady celkom 21 254,66 €

Cestovné náklady celkom 9 044,32 €

Členské poplatky medzinárodným organizáciám – EUA 5 117,00 €

Výdavky  ISRK za rok 2012 celkom 65 218,75 €

Vyúčtovanie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
za rok 2012 bolo zaslané 3. 1. 2013 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR v zmysle zmluvy o dotácii uzavretej dňa 30. 3. 2012. Nevyčerpa-
ná dotácia vo výške 1 191,27 EUR bola vrátená na výdavkový účet minister-
stva podľa uzatvorenej zmluvy do 20.  12. 2012. Dokumentácia k vyúčtovaniu 
dotácie za rok 2012 s upraveným vyúčtovaním bolo predložené ministers-
tvu 8. 2. 2013. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s vyúčtova-
ním finančných prostriedkov ISRK súhlasilo listom č. 2013-656/1520:1-07 
z 11. 2. 2013. 

Vyúčtovanie úrokov na dotačnom účte 

Úroky č. ú. 404000407 (dotačný účet) – vrátené 
MŠVVŠ SR

10,02 €

Poplatky banke č. ú. 404000407 (dotačný účet) 
k 15. 12. 2012

222,98 €

Poplatky banke č. ú. 404000407 (dotačný účet) 
k 4. 2. 2013 – korekcia

245,47 €
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Úroky z dotácie vedenej na účte 404000307 vo Volksbank Slovensko, a. s. 
vo výške 10,02 € boli vrátené na príjmový účet ministerstva. 

Príjmy z členských príspevkov, ktoré neboli použité v roku 2012 budú pou-
žité na financovanie aktivít ISRK v nasledujúcom roku.

Informácia o hospodárení Inštitútu SRK

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 ISRK v roku 2012 spolu tvorili:
dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 66 400,– €
• úroky z vkladov vo výške 10,02 €, ktoré boli vrátené na príjmový účet 

ministerstva
• členské poplatky vo výške 48 000,– € vedené na osobitnom účte
• dar vo výške 2 000,– €
• úroky z vkladov vo výške 22,– € vedené na osobitnom účte s členskými 

poplatkami

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 pokladničnej knihe za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, 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 ISRK. Zakúpený materiál a majetok je uložený na sekretariáte 
Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie. Stav pokladne Inštitútu SRK k 31. 
12. 2012 bol 36,32 €. 

Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 
66 400,– € nebola plne využitá, nevyčerpané prostriedky vo výške 1 191,27 € 
boli vrátené na výdavkový účet ministerstva do 20. 12. 2012, vyčerpané pro-
striedky vo výške 65 218,75 € boli použité v kapitole bežné výdavky na činnosť 
Slovenskej rektorskej konferencie. 

Celkový zostatok na bankovom účte ISRK č. 4040003407/3100 
k 31. 12. 2011 bol 4 747,02 € (suma prevedených členských príspevkov) a na 
účte č. 4040003415/3100 predstavoval  111 148,83 €, t. j. zostatok z člen-
ských príspevkov a úrokov za predchádzajúce obdobie.
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Príloha č. I
Zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 
a Inštitútu SRK

16. 2. 2012 Zasadnutie Dozornej rady Inštitútu SRK vo Zvolene

21. – 22. 2. 2012 Výjazdové zasadnutie SRK v Bruseli

31. 5. 2012 Zasadnutie Inštitútu SRK  v Trnave

31. 5. – 1. 6. 2012 61. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie 
v Trnave

24. 7. 2012 62. mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

24. 7. 2012 Zasadnutie Inštitútu SRK v Trnave 

12. 10. 2012 Zasadnutie hodnotiacej komisie Ceny SRK pre umenie 
2012

7. 12. 2012 63. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie 
v Nitre
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Príloha č. II
Zoznam zahraničných pracovných ciest zástupcov
Slovenskej rektorskej konferencie

17. 1. 2012 Zasadnutie pracovnej skupiny ERA SGHRM, Brusel, 
Belgicko
Účasť za SRK: Ing. Denisa Voskárová

25. – 27. 1. 2012 Seminár ERA – HRS4R v Bacelone, Španielsko
Účasť za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, 
PhD. , Ing. Denisa Voskárová

26. – 27. 1. 2012 Zasadnutie výboru EUA a generálnych sekretárov 
národných rektorských konferencií, Brusel, Belgicko
Účasť za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. , Mgr. 
Mária Čikešová 

6. 3. 2012 Zasadnutie Research Policy Working Group EUA 
v Bruseli, Belgicko
Účasť za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 

14. 3. 2012 Zasadnutie pracovnej skupiny ERA SGHRM, Brusel, 
Belgicko
Účasť za SRK: Ing. Denisa Voskárová

25. – 27. 4. 2012 Ministerská konferencia a 3. bolonské politické fórum 
v Bukurešti
Účasť za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

4. – 6. 6. 2012 Seminár EUA „Track it“ v Kodani, Dánsko
Účasť za SRK: Mgr. Mária Čikešová

7. 6. 2012 Zasadnutie Research Policy Working Group EUA 
v Bruseli, Belgicko
Účasť za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 

10. – 12. 6. 2012 Fórum EUA o financovaní v Salzburgu, Rakúsko
Účasť za SRK: Mgr. Mária Čikešová

17. 10. 2012 Zasadnutie Research Policy Working Group EUA 
v Bruseli, Belgicko
Účasť za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 

17. – 19. 11. 2011 7. európske fórum pre zabezpečenie kvality EQAF, 
Tallin, Estónsko
Účasť za SRK: doc. Milan Rašla, akad. maliar, Mgr. 
Mária Čikešová
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Príloha č. III
Publikácie

• Výročná správa Slovenskej rektorskej konferencie – 2011. Bratislava 
2012.

• Higher Education in the Slovak Republic 2011/2012. Bratislava 2012.
• Higher Education in the Slovak Republic 2012/13. Bratislava 2012.
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