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Úvodné slovo
prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie

prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.

Vážení čitatelia,

dostala sa Vám do rúk Výročná správa, ktorá sumarizuje činnosť Sloven-
skej rektorskej konferencie v roku 2013. Minulý rok bol pre slovenskú aka-
demickú obec rokom skutočne zaujímavým a to nielen na udalosti, ale najmä 
na schválené politiky a procesy, ktoré v priebehu nasledujúcich rokov zadefinujú 
podobu slovenského vysokého školstva. Platí to minimálne na jeden 6 ročný 
cyklus komplexnej akreditácie. Ako najvýznamnejšie preto vnímam prijaté po-
stupy - kritériá a pravidlá komplexnej akreditácie vysokých škôl. Ide o veľmi dô-
ležitý proces, ktorého cieľom by malo byť zlepšovanie kvality vysokoškolského 
vzdelávania a prvok podpory a pozitívneho rozvoja by mal byť súčasťou procesu, 
ak už nie jeho cieľom. Je na škodu veci, že v slovenských pomeroch sa procesy 
zabezpečovania kvality sústreďujú prevažne na scientometrické hodnotenie, čo 
oslabuje nielen vysoké školy, ale aj celý sektor a v konečnom dôsledku aj spo-
ločnosť. Z pohľadu kvality a účelnosti vzdelávania vidím problematicky dôsled-
ky neaktuálnosti Sústavy študijných odborov SR a chýbajúceho Kvalifikačného 
rámca pre vysoké školstvo.

Myslím si, že akademická obec všeobecne uvítala záujem Národnej rady 
SR, ktorá uložila Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovať 
Správu o stave školstva na Slovensku. Skutočnosť, že táto mimoriadne rozsiah-
la správa bola predložená verejnosti na diskusiu a bolo otvorené medzirezortné 
pripomienkové konanie, bola v slovenských pomeroch pozitívnym krokom. Sám 
som sa zúčastnil na viacerých diskusiách a v rámci diskusného boomu aj Slo-
venská rektorská konferencia spoločne s Klubom dekanov zorganizovali spo-
ločnú diskusiu s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. Závery a odporúčania sú zverejnené na webovom sídle SRK. Je na škodu 
veci, že upravená verzia Správy o stave školstva na Slovensku a o systémových 
krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja je stále, na začiatku roka 2014, v štá-
diu „Rokovanie poradných orgánov vlády SR“. Hoci správa mala mať zásadný 
význam pre oblasť školstva, neodzrkadlila sa ani v návrhu rozpočtu pre verejné 
vysoké školy na rok 2014, ktoré nový rok začali rozpočtovým provizóriom. 

Rád by som ukončil môj úvodný príhovor optimisticky, ako dlhoročný učiteľ, 
ktorý výchovu a vzdelávanie chápe ako spoločenské poslanie. Verím, že v nasle-
dujúcich rokoch sa podarí naplniť paradigmu, že základnými piliermi znalostnej 
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spoločnosti sú výchova, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie. Verím, že sa slo-
venské vysoké školstvo s podporou vlády a ministerstva intenzívnejšie začlení 
do procesov dominujúcich v Európskom vysokoškolskom priestore a Európ-
skom priestore pre výskum a inovácie.



9

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. 2013

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

•	doc.	Ing.	Jozef	Habánik,	PhD.
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

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

•	prof.	Ing.	Rudolf	Kropil,	CSc.
rektor Technickej univerzity vo Zvolene

•	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.	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

•	brig.	gen.	doc.	Ing.	Boris	Ďurkech,	CSc.
rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
v Liptovskom Mikuláši

•	Dr.	h.	c.	prof.	PhDr.	Dana	Farkašová,	CSc.
rektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

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

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Súkromné vysoké školy

•	Samuel	Abrahám,	M.	A.	PhD.
rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií

•	prof.	RNDr.	Lev	Bukovský,	DrSc.	
rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM v Prešove
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•	prof.	Ing.	Viera	Cibáková,	CSc.
rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy 
v Bratislave

•	doc.	Mgr.	Eduard	Chmelár,	PhD.
rektor Akadémie médií

•	prof.	PhDr.	Egon	Krák,	PhD.
rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta

•	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,	CSc.
rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach

•	mult.	Dr.	h.	c.	prof.	JUDr.	Mojmír	Mamojka,	CSc.	(do 5. 9. 2013)

prof.	PhDr.	Miroslav	Daniš,	CSc.	(poverený výkonom funkcie rektora od 5. 9. 2013)

Vysoká škola v Sládkovičove

•	prof.	PhDr.	Erich	Petlák,	CSc.
rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom

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

Stredoeurópska vysoká školy v Skalici

•	Dr.	h.	c.	prof.	Ing.	Juraj	Stern,	PhD.
Univ.	Prof.	Dr.	Peter	Linnert	(poverený výkonom funkcie rektora)

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. 2013 

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.
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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. doc. 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.
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
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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

a) 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),

b) sa vyjadruje k návrhu ministra na odvolanie člena Akreditačnej komi-
sie (§ 81 ods. 8 zákona),

c) 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),

d) 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),

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) 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),

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. 2013 mala Slovenská rektorská konferencia 32 riadnych členov, 
štyria poverení výkonom funkcie rektora boli pridruženými členmi bez hlaso-
vacieho práva. Členom SRK môže byť len rektor vymenovaný prezidentom SR 
a to dňom nástupu do funkcie. V prípade, že vysoká škola nemá zriadenú funk-
ciu rektora, zastupuje ju v SRK štatutárny orgán.

Voľba správnych orgánov SRK sa konala na 61. zasadnutí SRK (31. 
5. – 1. 6. 2012) v Trnave. Funkčné obdobie súčasného prezídia SRK je do 4. 6. 
2014.

Priority Slovenskej rektorskej konferencie v oblasti vysokého školstva

Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl pokladajú vysoké školstvo 
za jeden zo základných pilierov udržateľnosti ďalšieho rozvoja spoločnosti. SRK 
považovala za potrebné prezentovať prioritné oblasti, ktorým by sa mala v tom-
to smere na Slovensku venovať prvoradá pozornosť a to nielen z ohľadu na do-
máce skúsenosti, ale aj na základe vývoja v sektore na európskej úrovni. Preto 
členovia SRK schválili strategický dokument „Priority SRK v oblasti vysokého 
školstva“ v roku 2010. Uvedený dokument bol v priebehu roku 2012 aktuali-
zovaný. Podrobnejšie informácie o prioritách SRK boli zverejnené vo Výročnej 
správe SRK za rok 2012. Dokumenty sú zverejnené aj na webovom sídle SRK.

Prioritné oblasti SRK v sektore vysokých škôl a vedy a techniky sú:
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

Domáce aktivity

Rokovania

V priebehu roka 2013 boli zorganizované dve riadne zasadnutia Slovenskej 
rektorskej konferencie a jedno zasadnutie pléna Inštitútu SRK (zoznam zasad-
nutí – príloha č. I). Zápisnice z rokovaní SRK sú zverejnené na webovom sídle 
SRK www.srk.sk. Na zasadnutiach SRK sa zúčastnili predstavitelia Minister-
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stva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rady vysokých škôl SR, Študentskej 
rady vysokých škôl SR, Akreditačnej komisie, Odborového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy a ďalší pozvaní hostia. Okrem toho si SRK v marci 2013 pripo-
menula 20. výročie svojho založenia na slávnostnom podujatí za účasti pred-
sedu vlády SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (20. 3. 2013). 
V priebehu roka 2013 sa konalo aj spoločné zasadnutie s Českou rektorskou 
konferenciou v Brne (18. – 19. 4. 2013) a stretnutie s členmi Akreditačnej ko-
misie, poradného orgánu vlády SR (4. 12. 2013).

Členovia SRK sa na rokovaniach venovali napríklad novozriadenej Rade vlá-
dy SR pre vedu, techniku a inovácie, návrhu Stratégie výskumu a inovácií pre 
inteligentnú špecializáciu SR, procesom zabezpečovania kvality (návrh kritérií 
Akreditačnej komisie pre komplexnú akreditáciu a pravidiel hodnotenia, návrh 
nariadenia a štatútu Akreditačnej komisie), návrhu rozpočtu pre verejné vyso-
ké školy v roku 2014, návrhu Správy o stave školstva na Slovensku, projektu 
NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku). 
Zápisnice zo zasadnutí sú verejne dostupné na webovom sídle SRK.

Konferenčné	podujatia

Slovenská rektorská konferencia zorganizovala v roku 2013 odborný se-
minár zameraný na problematiku alternatívnych zdrojov financovania vysoké-
ho školstva, spoluprácu so zamestnávateľmi a alumni programy. Na seminá-
ri vystúpili zahraniční odborníci. Vďaka podpore Fulbrightovej komisie prišla 
na Slovensko americká expertka na získavanie alternatívnych zdrojov, vystúpi-
la na seminári SRK, v priebehu pobytu navštívila niekoľko slovenských univerzít 
a stretla sa s rektormi a ďalšími vedúcimi predstaviteľmi vrátane štátneho 
tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom poduja-
tia bolo zvýšiť povedomie o ďalších možnostiach získavania finančných zdrojov 
mimo štátneho rozpočtu a odštartovať tak záujem vysokých škôl o budovanie 
alumni kapacít a PR. Na webovom sídle SRK je zverejnený elektronický zborník 
z podujatia.

Na základe výzvy ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravila 
Slovenská rektorská konferencia v spolupráci s Klubom dekanov vysokých škôl 
diskusiu rektorov a dekanov s predstaviteľmi ministerstva školstva o Správe 
o stave školstva, ktorá bola predložená ministerstvom na verejnú diskusiu. Zá-
very a odporúčania, ktoré vyplynuli z diskusie boli zverejnené na webovom sídle 
SRK a zaslané listom ministrovi školstva. V záveroch a odporúčaniach boli ako 
prioritné oblasti definované (i) financovanie vysokoškolského vzdelávania a vy-
sokoškolskej vedy, (ii) kvalita vzdelávania, (iii) výskum a vývoj na vysokých ško-
lách, (iv) služby spoločnosti a regiónu ako tretí pilier poslania vysokých škôl a (v) 
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autonómia vysokých škôl. Uvedený dokument je zverejnený na webovom sídle 
SRK www.srk.sk. Okrem uvedeného sa prezident SRK prof. RNDr. Libor Vozár, 
CSc. zúčastnil na 1. diskusii k Správe o stave školstva na Slovensku 29. 4. 2013 
v Bratislave a ďalších podujatiach k uvedenému dokumentu.

Vysokoškolská	legislatíva

Okrem účasti na riadnych zasadnutiach mali členovia SRK možnosť predlo-
žiť písomné pripomienky k legislatívnym návrhom, ktoré boli zverejnené v rámci 
medzirezortného pripomienkového konania a ktoré sa významne dotýkajú vyso-
kých škôl. Najčastejšie išlo o návrhy na zmeny v Sústave študijných odborov SR. 
V roku 2013 predložilo rezortné ministerstvo spolu 16 návrhov na zmeny v sú-
stave. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť angažovanosť predsedníčky pracovnej 
komisie SRK pre vzdelávanie Dr. h. c. prof. PhDr. Beáty Kosovej, CSc. a ktorá 
vypracovala stanoviská pre SRK.

Ďalšie návrhy, ktoré predložil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
členom SRK na pripomienkovanie:

• návrh formulárov, ktoré sú zverejnené v návrhu nariadenia vlády 
SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 104/2003 Z. z. 
o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov;

• návrh stratégie „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a ino-
vácií pre inteligentnú špecializáciu SR“;

• návrh kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania;

• návrh na vymenovanie člena Akreditačnej komisie Dr. h. c. prof. Ing. Mi-
roslava Líšku, CSc.;

• návrh na vymenovanie podpredsedu Akreditačnej komisie Mons. 
prof. ThDr. Jozefa Jaraba, PhD.;

• návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z. o Akreditač-
nej komisii v znení neskorších predpisov;

• návrh štatútu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Sloven-
skej republiky;

• návrh Správy o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch 
na podporu jeho ďalšieho rozvoja;

• návrh opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na aka-
demický rok 2014/2015 pre študijné programy v externej forme štú-
dia uskutočňované na verejných a štátnych vysokých školách;

• návrh 1. Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020;
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• návrh výročnej správy o vykonávaní operačného programu Výskum 
a vývoj za rok 2012;

• návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o re-
gistri študijných odborov, registri študijných programov a registri vy-
sokých škôl;

• návrhy s odôvodnením na zmeny v zákone č. 317/2009 Z. z. o pe-
dagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.;

• návrh kritérií Akreditačnej komisie používaných pri posudzovaní spô-
sobilosti podľa § 82 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, kritériá používané pri vyjadrovaní sa o zaradení 
vysokej školy a kritérií používaných pri hodnotení úrovne výskumnej, vý-
vojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akredi-
tácie činností vysokej školy vrátane pravidiel hodnotenia, podľa ktorých 
sa postupuje pri hodnotení v príslušných oblastiach výskumu;

• návrh novely vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva SR č. 
614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia;

• návrh správy o plnení koncepcie ďalšieho rozvoja vysokého školstva 
na Slovensku pre 21. storočie;

• návrh prílohy č. 2 Zoznam oblastí výskumu hodnotených v rámci kom-
plexnej akreditácie a im zodpovedajúcich ŠO.

Ďalšie	aktivity

Členovia SRK podporili pripomienky a návrhy kvestorov a zamestnancov 
vysokých škôl zodpovedných za verejné obstarávanie k zákonu č. 95/2013 Z. z. 
o verejnom obstarávaní, tak ako ich predložila predsedníčka Klubu kvestorov 
verejných a štátnych vysokých škôl Ing. Ľubica Ehrenholdová.

V súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu a výškou dotácie pre verej-
né vysoké školy na rok 2014 prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., predseda Rady vysokých škôl SR prof. Ing. Viktor 
Smieško, CSc. a predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl SR Mgr. Katarí-
na Stoláriková zaslali spoločný list predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi. V liste 
upozornili na problémy, ktoré súvisia s nedostatočným financovaním sloven-
ského vysokého školstva a vedy na vysokých školách v súvislosti s medziročným 
znižovaním objemu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na verejné 
vysoké školy na rok 2014.

Aj v roku 2013 podporovala SRK projekt Študentská osobnosť Slovenska. 
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Aktivitu ŠOS už deväť rokov organizuje Junior Chamber International – Slo-
vakia, slávnostné udeľovanie oceneným študentom a absolventom sa konalo 
7. 11. 2013 v Bratislave. Viac informácií o projekte je zverejnených na webo-
vom sídle http://studentskaosobnost.sk/.

V rámci slávnostného udeľovanie cien ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, ktoré sa konalo cez Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2013, 
boli odovzdané aj ceny partnerov podujatia, okrem iných aj Cena SRK za ume-
nie. Cena SRK za umenie bola zriadená v roku 2012 a jej cieľom je prispieť 
k zviditeľneniu umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR a pro-
pagácii takejto činnosti. Prezident SRK prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. ocenil 
v roku 2013 absolventa magisterského štúdia Vysokej školy múzických umení 
v Bratislave v študijnom odbore 2. 2. 5 Filmové umenie a multimédiá Mgr. art. 
Teodora Kuhna za magisterský film „Momo“ nadnárodného významu.

Členovia prezídia participovali na zasadnutiach Výboru Národnej rady SR 
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, zúčastnili sa rokovaní na Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a s členmi vlády SR. Pravidelne sa zúčast-
ňovali na zasadnutiach reprezentácií vysokých škôl SR, na rokovaniach Akredi-
tačnej komisie a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 
Taktiež sa zúčastnili na slávnostných aktoch vymenovania vysokoškolských pro-
fesorov a rektorov vysokých škôl prezidentom SR atď.

Prezident SRK oficiálne reprezentoval SRK a vystúpil s prejavmi na pôde 
vysokých škôl, pri príležitosti 60. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline 
a 40. výročia založenia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptov-
skom Mikuláši. Prezident SRK vystúpil aj s prejavom počas Národného konven-
tu 9. 5. 2013. Okrem toho prezident SRK prezentoval príspevky na medziná-
rodnej konferencii British Council (22. 10. 2012) a na odborných seminároch 
organizovaných Slovenskou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC, 
25. 4. 2013 a 19. 11. 2013), ktoré sa venovali procesom zabezpečovania kva-
lity a problematike výsledkov vzdelávania.

Slovenská rektorská konferencia podporila činnosť Asociácie doktorandov 
Slovenska (ADS). Prostredníctvom Inštitútu SRK poskytla peňažný dar, ktorý 
bol použitý na úhradu členského poplatku asociácie v paneurópskej štruktúre 
The European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURO-
DOC) za roky 2012 a 2013.

Za účelom informovania o súčasnom dianí na SRK, vo vysokoškolskom sek-
tore doma a v zahraničí Inštitút SRK pripravuje elektronický bulletin – Spravo-
dajca SRK. V roku 2013 bolo zverejnených 7 čísel občasníka, ktoré sú verejne 
dostupné na webovom sídle www.srk.sk.
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Nominácie členov Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia bola požiadaná nominovať svojich zástup-
cov a reprezentantov vysokých škôl do akademických, ale aj celospoločenských 
výborov, orgánov či komisií. Prezident SRK prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. je porad-
com predsedu vlády SR pre vysoké školstvo. Prezident SRK je tiež členom Národ-
ného monitorovacieho výboru Národného strategického referenčného rámca 
a Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku na Úrade vlády SR. Ďalej 
zastupuje SRK v Rade vlády pre Partnerskú dohodu 2012 – 2014 a Rade solida-
rity a rozvoja na Úrade vlády SR. Na zasadnutiach výborov a rád sa v prípade ne-
prítomnosti prezidenta prof. RNDr. Libora Vozára, CSc. zúčastnil z jeho poverenia 
viceprezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Prezident SRK je z titulu 
svojej funkcie členom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Na začiatku 
roka bol prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. delegovaný ako zástupca SRK do pracovnej 
skupiny na prípravu koncepcie pre oblasť vysokého školstva, ktorá bola zriadená 
na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viceprezident SRK Dr. h. c. 
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. bol delegovaný za člena pracovnej skupiny, ktorá sa 
zaoberala prípravou novelizácie nariadenia vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akre-
ditačnej komisii a štatútu komisie. Viceprezidenti SRK Dr. h. c. prof. Ing. Anton 
Čižmár, CSc. a Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. boli vymenovaní za členov od-
bornej komisie pre udeľovanie vyznamenania ministra školstva, vedy, výskumu 
a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky. Na októbrovom roko-
vaní k formulárom, ktoré boli zverejnené v návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii sa 
za Slovenskú rektorskú konferenciu zúčastnili prezident SRK a rektor Trnavskej 
univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, CSc.

Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, participoval v pracovnej skupine pre ex ante kondicionality v rámci 
tematického cieľa výskum a vývoj na MŠVVŠ SR, ktorá pripravovala stratégiu 
3S „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú 
špecializáciu Slovenskej republiky“. Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc., rek-
torka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zastupovala SRK v Riadiacom 
výbore Programu celoživotného vzdelávania. Členka SRK Dr. h. c. prof. Ing. Ta-
tiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline bola nominovaná 
do pracovnej komisie na prípravu operačného programu Výskum a inovácie 
v programovacom období 2014 – 2020. Do monitorovacieho výboru pre ope-
račný program Vzdelávanie bol nominovaný člen SRK – prof. Ing. Rudolf Kropil, 
CSc., rektor Technickej univerzity vo Zvolene. Prof. RNDr. René Matlovič, PhD., 
rektor Prešovskej univerzity v Prešove, bol ako zástupca SRK delegovaný do 
Rady pre program Erasmus.
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SRK nominovala na základe návrhov z vysokých škôl sedemnástich zá-
stupcov univerzitnej obce do výberových komisií pre výber štipendistov v rámci 
Národného štipendijného programu SR na roky 2014 – 16, ktorý administruje 
SAIA, n. o. Okrem toho nominovala zástupkyňu Ekonomickej univerzity v Brati-
slave do pléna Agentúry na podporu výskumu a vývoja. SRK tiež preložila no-
mináciu zástupcu Technickej univerzity v Košiciach do Rady ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR na podporu štúdia študentov so špecifickými potre-
bami. Medzi ďalšími nominovanými v roku 2013 boli:

• zástupkyňa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Pra-
covná skupina k Programu predchádzania vzniku odpadu SR na rok 
2014-2018 a Regionálna pracovná skupina Rady vlády SR pre vedu, 
techniku a inovácie);

• zástupkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Národná vý-
berová komisia programu CEEPUS);

• zástupkyňa Ekonomickej univerzity v Bratislave (Národná výberová ko-
misia programu CEEPUS).

Členstvo v domácich organizáciách

Slovenská rektorská konferencia je členom Hospodárskeho a sociál-
neho výboru Slovenskej republiky (HSV SR). Základným poslaním HSV SR je 
prispievať k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce a sociálneho dialógu 
medzi sociálnymi partnermi a organizáciami spoločností v Slovenskej repub-
like s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru a porozumenie pri zdokonaľovaní modelu 
pluralitnej a participačnej demokracie v podmienkach Slovenska. Slovenskú 
rektorskú konferenciu v roku 2013 zastupoval v HSV SR viceprezident Dr. h. c. 
prof. Ing. prof. 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 
priestore. Vytvára prostredie na diskusiu o vysokoškolských akademických 
politikách na európskej úrovni, na výmenu skúseností a príkladov dobrej pra-
xe, informuje o najnovšom dianí a udáva vývoj. Slovenská rektorská konferen-
cia je riadnym kolektívnym členom s právom účasti na zasadnutiach výboru 
a valného zhromaždenia a plným hlasovacím právom. SRK patrí k zakladajúcim 
členom EUA. Prezident SRK, resp. ním poverený zástupca a generálna sekre-
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tárka sa zúčastňujú na zasadnutiach výboru EUA, valnom zhromaždení a ďal-
ších podujatiach.

Individuálnymi členmi EUA môžu byť vysoké školy, ktoré o to požiadajú a ich 
členstvo schváli výbor EUA. V roku 2013 malo 14 slovenských vysokých škôl 
plné členstvo a 1 vysoká škola pridružené členstvo v EUA. Z členstva v EUA 
vyplývajú výhody, ale aj povinnosti. Jednou z nich je poskytovanie analytických 
údajov pre analýzy, dotazníky a stanoviská EUA. Napr. v roku 2013 poskytla 
SRK informácie prostredníctvom dotazníka o financovaní vysokého školstva, 
dotazníka o výchove doktorandov, kariére a mobilitách vo výskume v rámci Me-
moranda o porozumení medzi Európskou komisiou a EUA a dotazníka o mecha-
nizmoch efektívneho financovania (projekt DEFINE: Designing Strategies for 
Effecient Funding of Higher Education in Europe).

V roku 2013 sa zástupcovia SRK zúčastnili na viacerých konferenčných 
podujatiach Európskej asociácie univerzít. Správy z účasti na podujatiach boli 
zverejnené na intranete SRK a poskytnuté členom SRK a partnerom. Prezident 
SRK prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová 
sa zúčastnili na zasadnutiach výboru, valného zhromaždenia EUA a osobitne 
na rokovaniach generálnych sekretárov. Rokovania sa konali v dňoch 24. – 25. 
1. 2013 v Istanbule, 10. – 13. 4. 2013 v Gente a 24. – 25. 10. 2013 vo Vilniuse. 
V Gente sa konala následne konferencia EUA „European universities - global en-
gagement“. Generálna sekretárka sa okrem toho zúčastnila na pozvanie EUA 
na 8. fóre pre zabezpečovanie kvality EQAF „Working together to make quality 
forward“ v dňoch 20.-24. 11. 2013 v Gothenburgu a na 2. biregionálnej konfe-
rencii národných rektorských konferencií v rámci projektu Alfa Puentes „A Eu-
rope – Latin America Partnership for innovative, responsive and sustainable 
universities“ 1. – 7. 12. 2013 v kolumbijskej Cartagene. Časť nákladov v prípade 
poslednej účasti znášala EUA v rámci rozpočtu projektu Alfa Puentes.

Viceprezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. zastupoval SRK 
na konferencii „University – Business Cooperation: Driving Innovation and 
Growth“, ktorú organizovala Európska komisia v dňoch 26.-27. 11. 2013 vo Var-
šave. Viceprezident SRK je tiež od júla 2010 členom pracovnej komisie EUA pre 
výskum (Research Policy Working Group, RPWG), ktorá sa minulý rok stretla 
trikrát v Bruseli v priestoroch EUA (21. 11. 2013; 6. 6. 2013; 7. 3. 2013.

O realizácii služobných ciest boli členovia SRK informovaní na rokovaniach 
SRK a prostredníctvom webovej stránky. Všetky správy obsahujúce aj zhodno-
tenie pracovných ciest, prezentácie, ktoré odzneli na rokovaniach a konferenč-
ných podujatiach, ako aj sprievodné dokumenty sú zverejnené na intranete SRK 
a sú k dispozícii členom SRK. Zoznam podujatí je 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) atď.

Činnosť občianskeho združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o zdru-
žovaní občanov je financovaná v nadväznosti na zákon o vysokých školách for-
mou dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a z príspevkov 
kolektívnych členov. Stanovy Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie boli 
prijaté 28. 10. 2010 a 3. 12. 2010 registrované na Ministerstve vnútra SR. 
Text stanov bol priložený 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.

Kolektívne členstvo v občianskom združení je dobrovoľné, žiadosť o člen-
stvo predkladá rektor príslušnej vysokej školy a potvrdzuje ju riaditeľ inštitútu. 
Vysoká škola, ktorá je kolektívnym členom, je v združení reprezentovaná rek-
torom alebo povereným výkonom funkcie rektora. V roku 2013 mal Inštitút 
SRK 31 kolektívnych členov a troch individuálnych členov (prezident a vice-
prezidenti SRK). Výška členského príspevku pre kolektívnych členov na rok 
2013 bola stanovená na 4. zasadnutí pléna ISRK 20. 3. 2013 v Bratislave 
na 1 000,– €. Sumárny príjem za členské príspevky za rok 2013 bol vo výške 
31 000,– €.

Kontrolným orgánom občianskeho združenia je Dozorná rada. Dozorná 
rada najmä kontroluje hospodárenie združenia. Stretnutie Dozornej rady SRK 
k ekonomickej uzávierke roku 2013 sa konalo 20. 2. 2014. Členmi Dozornej rady 
občianskeho združenia boli v roku 2013 na základe voľby konanej 31. 5. 2012 
na zasadnutí Inštitútu SRK v Trnave a doplňujúcej voľby z 20. 3. 2013 konanej 
na 4. zasadnutí pléna v Bratislave:
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prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
V roku 2013 bola zamestnankyňou Inštitútu SRK Mgr. Mária Čikešová (ge-

nerálna sekretárka). Inštitút SRK zamestnával na dohody o vykonaní činnosti 
a dohody o brigádnickej práci ďalšie osoby.
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Zoznam vysokých škôl – členov Inštitútu
Slovenskej rektorskej konferencie v r. 2013

Abecedný zoznam kolektívnych členov Inštitútu SRK, ktorých zastupuje rek-
tor, resp. poverený výkonom funkcie rektora:
• Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

v Liptovskom Mikuláši
• Akadémia Policajného zboru v Bratislave
• Akadémia umení v Banskej Bystrici
• Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
• Ekonomická univerzita v Bratislave
• Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
• Katolícka univerzita v Ružomberku
• Paneurópska vysoká škola
• Prešovská univerzity v Prešove
• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
• Slovenská technická univerzita v Bratislave
• Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
• Technická univerzita v Košiciach
• Technická univerzita vo Zvolene
• Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
• Trnavská univerzita v Trnave
• Univerzita Komenského v Bratislave
• Univerzita J. Selyeho v Komárne
• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
• Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
• Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
• Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
• Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
• Vysoká škola múzických umení v Bratislave
• Vysoká škola v Sládkovičove
• Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
• Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
• Žilinská univerzita v Žiline
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Vyúčtovanie príjmov a výdavkov ISRK z dotácie za r. 2013

Vyúčtovanie príjmov a výdavkov Inštitútu SRK z dotácie Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2013 vedenej na samostatnom (dotač-
nom) účte:
 

PRÍJMY	ISRK	Dotácia a úroky (dotačný účet) 

Dotácia na chod z MŠVVŠ SR na rok 2012 66 400,00 €

Úroky 2,99 €

Vrátené úroky -2,99 €

Príjmy	celkom	 66	400,00 €

VÝDAVKY	ISRK	Z dotácie podľa vyúčtovania (dotačný účet)

Osobné náklady celkom 28 068,45 €

Prevádzkové náklady celkom 20 017,41 €

Cestovné náklady celkom 12 186,75 €

Členské poplatky medzinárodným organizáciám – EUA, 
IMHE a národným organizáciám – HSV SR

9 048,00 €

Výdavky	celkom  69	320,61 €

Vyúčtovanie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
za rok 2013 bolo zaslané 8. 1. 2014 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2013 na činnosť ISRK 
č. 138/2013 uzatvorenej dňa 26. 2. 2013. Dotácia poskytnutá ISRK bola vy-
čerpaná v plnej výške na realizáciu účelu určeného v zmluve účelne a hospo-
dárne, použitie je evidované v účtovnej evidencii. ISRK využila vlastné zdroje 
na úhradu bankových poplatkov a ďalších výdavkov nad rámec dotácie.

Vyúčtovanie dotácie bolo predložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu 
a športu SR listom dňa 8. 1. 2014. Doplňujúca dokumentácia k vyúčtovaniu do-
tácie za rok 2013 bola predložená dňa 7. 2. 2014. Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR s vyúčtovaním finančných prostriedkov ISRK súhlasilo 
listom č. 2014-835/1968:3-15AA.

Úroky	a	bankové	poplatky	na	dotačnom	účte

Úroky č. ú. 404000407 (dotačný účet) – vrátené MŠVVŠ SR 2,99 €

Bankové poplatky č. ú. 404000407 (dotačný účet) 278,44 €
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Úroky boli na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2013 na činnosť 
Inštitútu SRK č. 138/2013 vrátené v plnej výške 2,99 € do štátneho rozpočtu. 
Bankové poplatky boli uhradené z vlastných zdrojov Inštitútu SRK.

Informácia o hospodárení ISRK v r. 2013

Podľa účtovných dokladov predstavovali celkové výnosy Inštitútu SRK 
v roku 2013 sumu 97 411,09 €.

VÝNOSY

Ostatné výnosy 11,09 €

Prijaté príspevky 31 000,00 €

Dotácie 66 400,00 €

Výnosy celkom 97 411,09 €

Celkové náklady Inštitútu SRK boli v roku 2013 vo výške 72 563,40 €. Ide 
o výdavky, ktoré boli uhradené z dotácie a z vlastných prostriedkov, t. j. z člen-
ských príspevkov.

NÁKLADY

Spotrebované nákupy 2 970,59 €

Služby 39 112,53 €

Osobné náklady 27 470,46 €

Dane a poplatky 49,50 €

Ostatné náklady 2 651,09 €

Odpisy, predaný majetok a opravné 307,00 €

Daň z príjmov 2,23 €

Náklady celkom 72 563,40 €

Hospodársky zisk za obdobie roku 2013 bol 24 847,69 €. Ide o zostatok 
z členských príspevkov, ktoré v roku 2013 uhradili členovia Inštitútu SRK. Príjmy 
z členských príspevkov, ktoré neboli použité v roku 2013 a zostatok z pred-
chádzajúcich rokov budú použité na financovanie aktivít ISRK v nasledujúcom 
období.

Inštitút SRK sa v súvislosti s financovaním svojej činnosti riadi postupmi 
účtovania v systéme podvojného účtovníctva upraveného opatrením Minister-
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stva financií SR, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova a postupy účtovania 
pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie 
v znení neskorších predpisov. Jednotlivé platby sú podložené výpismi z banky, 
žiadosťami o refundácie a príkazmi na úhradu, ktoré sú uložené na sekretari-
áte Inštitútu SRK. Všetky platby realizované v hotovosti sú evidované v poklad-
ničnej knihe za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a ktorá je tiež uložená 
na sekretariáte Inštitútu SRK. Príslušné pokladničné doklady sú k dispozícii vo 
firme PorEko, ktorá dodávateľsky zabezpečuje účtovníctvo pre Inštitút SRK. Za-
kúpený materiál a majetok je uložený na sekretariáte Inštitútu SRK.

Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 
66 400,- € bola plne využitá v kapitole bežné výdavky na činnosť a chod Inštitútu 
Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej rektorskej konferencie.

Stav pokladne Inštitútu SRK k 31. 12. 2013 bol 39,30 €. Účtovný zosta-
tok na bankovom účte Inštitútu SRK č. 4040003407 v Sberbank Slovensko 
k 31. 12. 2013 bol 3 934,56 € (financie prevedené z členských príspevkov) 
a na účte č. 4040003415, kde sú vedené členské príspevky bol účtovný zosta-
tok k 31. 12. 2013 vo výške 138 944,08 €, t. j. zostatok z členských príspevkov 
a úrokov za predchádzajúce obdobie.

Výročná správa o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie a Správa 
o hospodárení Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2013 bola 
schválená na zasadnutí 7. 3. 2014 v Trenčíne.

Trenčín, 7. 3. 2014 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. v. r.
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Príloha č. I
Zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie
a Inštitútu SRK a konferenčné podujatia

8. 3. 2013 Zasadnutie Dozornej rady Inštitútu SRK

19. – 20. 3. 2013 64. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie 
v Bratislave

20. 3. 2013 4. zasadnutie pléna Inštitútu SRK v Bratislave

20. 3. 2013 Slávnostné podujatie pri príležitosti 20. výročia 
založenia SRK v Bratislave

21. 3. 2013 Seminár „Alternatívne zdroje financovania vysokého 
školstva, spolupráca so zamestnávateľmi a alumni 
programy“ v Bratislave

18. – 19. 4. 2013 Spoločné zasadnutie Českej konferencie rektorov 
a SRK v Brne

13. 6. 2013 Diskusia o Správe o stave školstva na Slovensku 
v Bratislave

16. 10. 2013 65. zasadnutie SRK vo Zvolene

28. 10. 2013 Zasadnutie hodnotiacej komisie Ceny SRK pre umenie 
2013

4. 12. 2013 Spoločné rokovanie SRK a AK v Bratislave
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Príloha č. II
Zoznam zahraničných pracovných ciest zástupcov Slovenskej 
rektorskej konferencie

24. – 25. 1. 2013 Zasadnutie výboru EUA a generálnych sekretárov 
národných rektorských konferencií, Istanbul, Turecko
Účasť: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Mgr. Mária 
Čikešová

14. – 15. 2. 2013 Výročné zhromaždenie Českej konferencie rektorov 
s pripomenutím 20. výročia založenia, Praha (Česká 
republika)
Účasť: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Mgr. Mária 
Čikešová

7. 3. 2013 Zasadnutie Research Policy Working Group EUA 
v Bruseli, Belgicko
Účasť: Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

10. – 13. 4. 2013 Zasadnutie výboru EUA, rokovanie generálnych 
sekretárov, výboru EUA, valného zhromaždenia EUA 
a konferencia EUA „European universities – global 
engagement“
Účasť: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Mgr. Mária 
Čikešová

3. 5. 2013 Rokovanie na Universities Austria a s prezidentom 
ENQA vo Viedni, Rakúsko
Účasť: Mgr. Mária Čikešová

6. 6. 2013 Zasadnutie Research Policy Working Group EUA 
v Bruseli, Belgicko
Účasť: Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

24. – 25. 10. 2013 Zasadnutie výboru EUA, valného zhromaždenia EUA 
a rokovanie generálnych sekretárov, Vilnius (Litva)
Účasť: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Mgr. Mária 
Čikešová

21. 11. 2013 Zasadnutie Research Policy Working Group EUA 
v Bruseli, Belgicko
Účasť: Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
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20. – 24. 11. 2013 8. fórum pre zabezpečenie kvality EQAF „Working 
together to make quality forward“, Gothenburg 
(Švédsko)
Účasť: Mgr. Mária Čikešová

26. – 27. 11. 2013 University - Business Cooperation: Driving Innovation 
and Growth konferencia, Varšava (Poľsko)
Účasť: Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

1. – 7. 12. 2013 2. biregionálna konferencia rektorských konferencií 
v rámci projektu Alfa Puentes „A Europe – Latin 
America Partnership for innovative, responsive 
and sustainable universities“ v Cartagena de Indias 
(Kolumbia)
Účasť: Mgr. Mária Čikešová
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Príloha č. III
Publikácie

• Výročná správa Slovenskej rektorskej konferencie – 2012. Bratislava 
2013.

• Zborník prednášok zo seminára Alternatívne zdroje financovania vy-
sokých škôl, spolupráca so súkromnými darcami a alumni programy 
(Bratislava, 21. 3. 2012). Bratislava 2013


