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Činnosť Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2018 bola financovaná z finančných prostriedkov Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a členských príspevkov členov Inštitútu SRK.
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„A university training is
the great ordinary
means to a great but
ordinary end; it aims at
raising the intellectual
tone of society…It is
the education which
gives a man a clear
conscious view of his
own opinions and
judgments, a truth in
developing them, an
eloquence in
expressing them and a
force in urging them.”
John Henry
Newman, The Idea of
a University (1852)

Úvodné slovo prezidenta SRK
Milé dámy, vážení páni,
touto cestou pravidelne informujeme akademickú, ale aj laickú verejnosť o aktivitách rektoriek
a rektorov slovenských univerzít a vysokých škôl, ktorí sú združení v Slovenskej rektorskej
konferencii.
Rok 2018 bol pre nás obdobím intenzívnej odbornej práce. SRK sa zaoberala dvomi návrhmi
na novelizáciu vysokoškolského zákona, návrhom zákona o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania, revíziou Sústavy študijných odborov a atď. Mediálny záujem
o vysoké školstvo vzbudila aj téma plagiátorstva na vysokých školách. Každá z týchto tém
bola prerokovaná aj na SRK. V oblasti vysokoškolskej politiky bolo pre SRK zásadné udržať
diskusiu na odbornej a profesionálnej úrovni a neskĺznuť k populizmu a obviňovaniu. SRK sa
nebráni kritike, ale treba sa na nedostatky v sektore vysokého školstva pozerať rovnakou
optikou na všetkých zainteresovaných aktérov a na systémovej úrovni. Len tak sa nám podarí
meniť veci k lepšiemu.
Činnosť SRK vychádza z univerzálne akceptovaných princípov vysokoškolskej politiky.
Univerzity a vysoké školy spájajú vzdelávanie, výskum, inovácie a umenie, preto sú
kľúčovými aktérmi v spoločnosti. Ako uvádza UNESCO vo svetovej deklarácii z roku 1998,
vysoké školy podporujú udržateľný ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj spoločnosti. Preto
by sa mala slovenská spoločnosť sústrediť na podporu a rozvoj vysokých škôl a nielen na
zdôrazňovanie negatívnych aspektov a kritiku, ako je tomu v súčasnosti
Podľa SRK slovenská spoločnosť dnes nedostatočne využíva potenciál vysokých škôl. Na
Slovensku, ako aj v celej Európskej únii mizne zo strategických dokumentov a politického
diskurzu termín „univerzita“. Súčasné návrhy a plány na modernizáciu vysokoškolských
sektorov naznačujú nové trendy vo vnímaní poslania vysokých škôl. Tieto trendy postupne
redukujú poslanie univerzít na podporu podnikateľských projektov a poskytovanie
zamestnaneckých zručností študentom, ktoré sa však neustále menia. Zodpovednosť za
vysoké školstvo, preto nemôže niesť len pracovný trh. Poslanie a potenciál univerzít
a vysokých škôl presahuje politiku „rastu a zamestnanosti“. SRK sa preto snaží svojou
činnosťou dostať túto myšlienku viac do popredia.
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie a riaditeľ Inštitútu SRK
27. februára 2019
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Úvodná štatistika
K 31. decembru 2018 boli členmi SRK 20 rektori a rektorky verejných vysokých škôl, rektorka
a 2 rektori štátnych vysokých škôl a 9 rektoriek a rektorov zo súkromných vysokých škôl.
Zloženie členov SRK na konci roka 2018 ilustruje graf č. 1. Členmi SRK sú podľa čl. 3 ods. 1
štatútu SRK rektorky a rektori vysokých škôl. V období, keď vysoká škola nemá
vymenovaného rektora, nemá v SRK zastúpenie. V roku 2018 pôsobilo na Slovensku podľa
webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) 20
verejných vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy a 12 súkromných vysokých škôl. Okrem toho
na Slovensku malo pôsobiť aj 5 zahraničných vysokých škôl, ktoré však nemajú možnosť byť
členmi SRK.

Počet členov SRK

28%
Verejné vysoké školy
Štátne vysoké školy
Súkromné vysoké školy

9%

63%

Graf č. 1/ Zloženie členov SRK na konci roka 2018 (zdroj: SRK)

V roku 2018 organizačne zabezpečil sekretariát Inštitútu SRK („ISRK“) zasadnutia a podujatia
pre SRK a ISRK. V sledovanom období sa členovia SRK stretli na riadnych, mimoriadnych
a výjazdovom zasadnutí SRK. Členovia prezídia SRK sa pravidelne stretávali na svojich
zasadnutiach a okrem toho na rokovaniach prezídia SRK s partnerskými organizáciami, ktoré
zabezpečoval sekretariát ISRK. Členovia pléna sa stretávali aj na zasadnutiach pléna ISRK,
dozorná rada ISRK na svojich osobitných zasadnutiach. V roku 2018 sa konali aj ďalšie
rokovania a podujatia SRK vrátane bilaterálneho Slovensko – maďarského rektorského fóra.
Prehľad o počte týchto aktivít za rok 2018 je uvedený v grafe č. 2.
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Prehľad aktivít 2018
Riadne a mimoriadne zasadnutia
SRK

7%

3%
23%

Zasadnutia prezídia SRK a rokovania
s partnerskými organizáciami

10%
Zasadnutie hodnotiacej komisie Ceny
SRK za umenie

3%

Zasadnutia pléna ISRK

Zasadnutia dozornej rady ISRK

54%

Konferenčné podujatia

Graf č. 2/ Prehľad aktivít SRK organizovaných v roku 2018 (zdroj: SRK)

SRK reprezentuje záujmy svojich členov, ktorí sú štatutárnymi orgánmi slovenských vysokých
škôl a univerzít. SRK tak zastupuje záujmy nielen rektorov vysokých škôl a univerzít, ale aj
akademických a nepedagogických zamestnancov a študentov. Na základe údajov zo
Štatistickej ročenky Centra vedecko-technických informácií SR za rok 2018/19 pracovalo na
35 slovenských vysokých školách spolu 11 739 pedagogických zamestnancov na plný úväzok
a na kratší pracovný čas. Podľa údajov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyjadrených vo Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2017 pracovalo v roku 2016
na verejných vysokých 11 059,4 výskumných zamestnancov a neučiteľov. V správe nie sú
uvedené údaje o štátnych a o súkromných vysokých školách. Tieto údaje sa týkajú roka 2016.
V roku 2018 študovalo na Slovensku na vysokých školách spoločne 136 874 denných
a externých študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.
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Počet študentov a zamestnancov 2018
Počet študentov I. a II. stupňa
Počet doktorandov
Počet pedagogických zamestnancov na plný
úväzok
Počet pedagogických zamestnancov na kratší
pracovný čas
Počet nepedagogických zamestnancov *
0%
Verejné vysoké školy

20%

Štátne vysoké školy

40%

60%

80%

100%

Súkromné vysoké školy

Graf č. 3 Štatistické údaje o vysokom školstve (zdroj: CVTI SR (2018) Štatistická ročenka školstva – vysoké školy
2018/19 a Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2017 (*dostupné údaje len o počte nepedagogických
zamestnancov verejných vysokých škôl za rok 2016).
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Obr.1/ Mimoriadne zasadnutie SRK, 13. júla 2018 v Trnave. Autor: TRUNI.

Výročná správa 2018

S. 06

Orgány a členovia SRK
Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie (5. júna 2014 – 4. júna 2018)

Prezident SRK
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (vo funkcii dve funkčné
obdobia)

Viceprezident SRK
Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (vo funkcii dve funkčné
obdobia)

Viceprezident SRK
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (vo funkcii dve funkčné
obdobia)
V roku 2018 sa zvýšil počet členov prezídia SRK na prezidenta a štyroch viceprezidentov.
Zároveň hlasovacie právo pri voľbe a odvolaní prezidenta SRK a viceprezidentov SRK bolo
rozšírené na všetkých členov SRK. Zmenený štatút, ktorý upravoval uvedené zmeny začal
platiť už pre voľby prezidenta a viceprezidentov počas 84. zasadnutiach SRK 21. mája 2018.
Na základe uvedeného má prezídium, ktorého funkčné obdobie začalo platiť od 5. júna 2018
väčší počet členov.
Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie (od 5. júna 2018)

Prezident SRK
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (I. funkčné obdobie)
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Viceprezident SRK
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (I. funkčné obdobie)

Viceprezident SRK
Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. (vo funkcii od
5. júna 2018 do 28. februára 2019, jedno funkčné obdobie).

Viceprezident SRK
prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD. (vo funkcii od 5. júna 2018, I. funkčné
obdobie)

Viceprezident SRK
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. (vo funkcii od 5. júna 2018 do
31. januára 2019, jedno funkčné obdobie).
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Obr.2/ Prvé zasadnutie nového prezídia SRK, 21. júna 2018 v Trnave. Zľava: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., viceprezident
SRK, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident SRK, Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., viceprezident SRK, Dr.
h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., viceprezident SRK a prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD., viceprezident SRK. Autor: A. Krupová,
ISRK.

Zoznam členov Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2018
Rektorky a rektori verejných vysokých škôl, ktorí boli v roku 2018 členmi SRK (abecedné
poradie):
•

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - rektor Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre (do 2. júla 2018)

•

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. - rektorka Žilinskej univerzity v Žiline
(do 2. júla 2018)

•

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. - rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

•

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. – rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
(od 27. augusta 2018)

•

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne

•

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. - rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre (od 3. júla 2018)
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•

doc. Mária Heinzová, ArtD. - rektorka Vysokej školy múzických umení v Bratislave

•

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. - rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

•

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. - rektor Žilinskej univerzity v Žiline (od 3. júla 2018)

Obr.3/ 84. zasadnutie SRK, 21. mája 2018 vo Zvolene. Autor: P. Koreň, TUZVO

•

prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. - rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku
(do 26. augusta 2018)

•

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. – rektor Univerzity J. Selyeho v Komárne

•

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. - rektor Technickej univerzity vo Zvolene

•

Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. - rektor Prešovskej univerzity v Prešove

•

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. - rektor Technickej univerzity v Košiciach

•

prof. Ing. Roman Boča, DrSc. - rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
(od 22. mája 2018)

•

Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. - rektor Univerzity Komenského v Bratislave

•

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. - rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

•

prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici

•

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

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

•

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

•

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

•

prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. - rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
(do 2. júla 2018)

•

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. - rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
(od 3. júla 2018)

Obr.4/ 83. zasadnutie SRK, 30. apríla 2019 v Bratislave. Autor: M. Čikešová, ISRK

Rektorka a rektori štátnych vysokých škôl, ktorí boli v roku 2018 členmi SRK (abecedné
poradie):
•

doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. - rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

•

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - rektorka Akadémie Policajného zboru v
Bratislave

•

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. - rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Rektorky a rektori súkromných vysokých škôl, ktorí boli v roku 2018 členmi SRK (abecedné
poradie)
•

doc. Samuel Abrahám, PhD. - rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií
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•

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

•

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. - rektorka Vysokej školy manažmentu v Trenčíne

•

prof. PhDr. Egon Krák, PhD. - rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta
v Banskej Štiavnici

•

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

•

Doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. – rektor Vysokej školy DTI (od 22. mája 2018)

•

doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD. - rektor Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

•

Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, DrSc. - rektor Vysokej školy medzinárodného
podnikania ISM v Prešove

•

Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. - rektor Paneurópskej vysokej školy

Obr.5/ 85. zasadnutie SRK, 11. októbra 2018 v Prešove. Autor: F. Franko, PU
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„Univerzity sú
kľúčovými činiteľmi
vedomostnej
spoločnosti
prostredníctvom svojho
poslania, ktorým je
vzdelávanie, výskum
a inovácie. Európa
dnes čelí výzvam
vrátane sociálnej
a vzdelanostnej
nerovnosti,
demografickým
zmenám a novým
migračným vzorom.
Rast populizmu
znamená rast nedôvery
vo vedecké argumenty,
zatiaľ čo politické
konflikty riskujú
ohrozenie demokracie
a ďalších spoločných
európskych hodnôt.
V tomto kontexte majú
univerzity kľúčovú
úlohu prostredníctvom
svojho základného
poslania...“ EUA,
výročná konferencia
2018 v Zürichu

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

Obr.6/ 84. zasadnutie SRK, 21. mája 2018 vo Zvolene. Autor: P. Koreň, TUZVO

Poslanie a ciele SRK
Slovenská rektorská konferencia venuje svoju pozornosť predovšetkým koordinácii a podpore
činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky.
Slovenská rektorská konferencia v súlade s § 107 ods. 2 schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje
k návrhom, ktoré jej predkladá podľa zákona minister/ka školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). SRK sa konkrétne:
a) vyjadruje k návrhu ministra na vymenovanie a odvolanie predsedu, podpredsedu a
ďalších členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu 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),
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c) vyjadruje k poskytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu súkromnej vysokej 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 určeniu 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 uvedených v zákone (§ 104 ods. 2
zákona),
f)

schvaľuje odňatie udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole, ak porušuje
povinnosti ustanovené zákonom alebo určené jej vnútorným 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 rámci komplexnej akreditácie činnosti vysokej školy (§ 82 ods. 7 zákona),
h) prerokúva ďalšie návrhy a opatrenia z podnetu ministra alebo na požiadanie členov SRK,
ak sa významne dotýkajú vysokých škôl (§ 107 ods. 2 zákona).
SRK pri napĺňaní cieľa a podpory činnosti rektoriek a rektorov ďalej:
a) koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysokých škôl v Slovenskej
republike,
b) prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam súvisiacim s vysokoškolskou
politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa bezprostredne
dotýkajú života vysokých škôl a v prípade potreby prerokúva a zaujíma stanovisko
k platným právnym predpisom uvedeného zamerania,
c) vytvára predpoklady pre spoluprácu vysokých škôl v Slovenskej republike a vzájomný tok
informácií medzi nimi,
d) nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím, s rektorskými konferenciami iných krajín,
Obr. 9/ 85.
zasadnutie SRK,
11. októbra 2018
v Prešove. Autor:
F. Franko, PU

inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s Európskou asociáciou univerzít.
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"SRK naďalej trvá na svojej
požiadavke prijať nový zákon

Správa o činnosti SRK

o vysokých školách. Tento
zákon by mal rámcovo,

Členom SRK môže byť len rektor/ka vymenovaný prezidentom SR a to dňom svojho nástupu

prehľadne a bez nejasností v

do funkcie. K 31. decembru 2018 mala Slovenská rektorská konferencia 32 členov, osoby

interpretáciách riešiť
postavenie a fungovanie
vysokých škôl, ... zaviesť

poverené výkonom funkcie rektora boli pozývané na zasadnutia SRK ako hostia a bez práva
hlasovať.

efektívne a udržateľné
pravidlá ich financovania, ale
aj vytvoriť podmienky pre

Orgánmi SRK sú podľa štatútu prezident SRK a prezídium SRK. Na 76. zasadnutí SRK dňa

zlepšenie manažmentu

30. mája 2016 vo Zvolene boli potvrdení vo svojich funkciách na ďalšie dvojročné obdobie Dr.

vysokých škôl. SRK je

h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. ako prezident SRK, Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta,

pripravená spolupracovať aj
v tejto oblasti

PhD. a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. ako viceprezidenti SRK. Funkčné obdobie prezídia

s ministerstvom.“

SRK skončilo 4. júna 2018. Na 84. zasadnutí SRK 21. mája 2018 sa uskutočnili voľby nového

Z uznesení SRK, 85. zasadnutie

prezídia. Členovia SRK si volili prezidenta SRK a štyroch viceprezidentov SRK. Novým

SRK, 11. októbra 2018 v Prešove

prezidentom SRK sa stal prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. dovtedajší viceprezident SRK.
Novými viceprezidentami SRK sa stali Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., dovtedajší
prezident SRK, ktorý už nemohol podľa štatútu SRK kandidovať za prezidenta SRK a Prof. h.
c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a prof. Stanislav
Stankoci, akad. mal. – viceprezidenti SRK. Funkčné obdobie nového prezídia SRK začalo
dňa 5. júna 2018.

Obr. 10/ Členovia prezídia SRK 2016 – 2018 a prezídia 2018 – 2020. 84. zasadnutie SRK 21. mája 2018 vo Zvolene. Zľava prof.
Ing. Robert Redhammer, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf
Kropil, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. Autor: V. Tallová, ISRK.
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Program prezídia SRK (2016 – 2018)
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. vo svojom programe prednesenom pred voľbami
orgánov SRK na 76. zasadnutí SRK označil za svoje budúce priority kvalitu vysokoškolského
sektora, podporu vedy a výskumu na vysokých školách, podporu postavenia SRK ako
partnera MŠVVaŠ SR a systematickú prácu s verejnou mienkou v prospech pozitívneho
vnímania vysokých škôl. Kvalita vysokého školstva je základným a kľúčovým prvkom činnosti
SRK

a jej

predstaviteľov.

SRK

podporuje

rast

kvality

vzdelávacej

činnosti,

jej

internacionalizáciu a zmeny v systéme hodnotenia kvality. Cieľom SRK vo vedeckovýskumnej oblasti je najmä skvalitnenie prostredia pre vedu a inovácie, budovanie a rozvoj
excelentných tímov na vysokých školách. SRK ako partner ministerstva má aktívne
vystupovať a participovať na rozhodovaní o rozdeľovaní rozpočtových zdrojov pre vysoké
školy, ale aj mimorozpočtových zdrojov ako štrukturálne fondy EÚ, grantové schémy a pod.
Informácie o činnosti prezídia SRK sú súčasťou správy.

Program prezídia SRK (2018 – 2020)
Prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. deklaroval pred voľbami orgánov SRK na 84 zasadnutí
kľúčové priority, ktoré boli dopracované na prezídiu SRK a predložené členom SRK ako
aktuálne témy:
•

Legislatívny proces prijímania zmien a doplnení zákona o vysokých školách, zákona
o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania a ich implementácia vrátane
konštituovania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a procesov s tým
súvisiacich.

•

Kvalita vysokých škôl a jej chápanie vo vzdelávaní a výskume, hodnotenie výskumu,
umeleckej

a ďalšej

tvorivej

činnosti,

definovanie

a postavenie

výskumných

a edukatívnych univerzít, odborných vysokých škôl, postavenie súkromných vysokých
škôl, špecifiká vysokých škôl podľa ich zamerania, špecifiká vysokých škôl
zabezpečujúcich výchovu učiteľov, umeleckých vysokých škôl, duálne vysokoškolské
vzdelávanie, ale aj pravidlá odborovej akreditácie a jej implementácia.
•

Implementácia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania z roku 2018 vrátane
nového modelu financovania vysokých škôl.

•

Internacionalizácia slovenského vysokého školstva vrátane projektovej agendy SR a EÚ,
štrukturálnych fondov, financovania vysokoškolskej infraštruktúry, budúcich európskych
programov v novom programovom období, ale aj multilaterálny princíp podpory
vzdelávania (iniciatíva európskych univerzít) a politiky Open Science a Open Access.

•

Prepojenie vzdelávania a výskumu s praxou.
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•

Vytváranie pozitívneho obrazu vysokého školstva na Slovensku a spôsob komunikácie
a spolupráce s MŠVVaŠ SR, osobitne pri schvaľovaní dokumentov a noriem.

Obr.11/ 86. zasadnutie SRK, 7. decembra 2018 v Liptovskom Mikuláši. Zľava: Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie
vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ministerka školstva, vedy,
výskumu a športu SR, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident SRK a prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., viceprezident SRK.
Autor: Dušana Spilá, AOS.

Domáce aktivity SRK
V priebehu roka 2018 sa na pôde SRK konali štyri riadne zasadnutia SRK, dve mimoriadne
zasadnutia SRK, výjazdové zasadnutie SRK v Bruseli a Slovensko – maďarské rektorské
fórum. Ďalej sa konalo 13 zasadnutí prezídia SRK a štyri stretnutia prezídia SRK
s partnerskými orgánmi reprezentácie vysokých škôl. Na organizácii zasadnutí SRK
participovali organizačne a finančne aj hostiteľské vysoké školy. Okrem uvedených zasadnutí
sa v roku 2018 konali 3 zasadnutia pléna ISRK, dve zasadnutia dozornej rady Inštitútu SRK
a zasadnutie Hodnotiacej komisie Ceny SRK za umenie. Zápisnice z rokovaní SRK sú
zverejnené na webovom sídle www.srk.sk. Zápisnice z rokovaní prezídia SRK, zasadnutí
pléna Inštitútu SRK a jeho dozornej rady sú zverejnené na intranete SRK. Na zasadnutiach
SRK sa zúčastnili aj pozvaní hostia z MŠVVaŠ SR, Rady vysokých škôl SR, Študentskej rady
vysokých škôl SR, Akreditačnej komisie, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku a Asociácie doktorandov Slovenska.
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Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. zvolal na jar 2018 mimoriadne
zasadnutie SRK k spoločenskej situácii na Slovensku po zavraždení novinára Jána Kuciaka
a jeho snúbenice. SRK vo svojom stanovisku z 8. marca 2018 vyslovila hlboké znepokojenie
a zdesenie nad tragickou smrťou dvoch mladých ľudí a vyjadrila sústrasť rodinám a blízkym
obetí. Verejne vyzvala príslušné štátne orgány, aby tento zločin dôkladne vyšetrili a apelovala
proti akémukoľvek zasahovaniu do vyšetrovania. V stanovisku SRK uviedla, že považuje za
dôležité, „aby štátni predstavitelia Slovenskej republiky v každej situácii uplatňovali
demokratické princípy a naďalej chránili základné ľudské práva a slobody občanov.“
V roku 2018 pokračovali rokovania s predstaviteľmi vlády SRK o financovaní rekonštrukcie
vysokoškolských internátov, ako aj rokovania prezídia SRK s partnerskými orgánmi
reprezentácie vysokých škôl. Predseda vlády SR Robert Fico a ministerka školstva, vedy,
výskumu a športu SR Martina Lubyová sa 7. februára 2018 na Úrade vlády SR v Bratislave
stretli s rektormi vysokých škôl vedených prezidentom SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom
Kropilom, PhD, aby spolu diskutovali o financovaní rekonštrukcií vysokoškolských internátov
v rokoch 2018 a 2019.

Obr. 12/ Tlačová konferencia po rokovaní členov vlády SR so zástupcami SRK, 11. mája 2018 v Bratislave. Zľava: Peter Kažimír,
podpreseda vlády a minister finanií SR, Peter Pelegrini, predseda vlády SR a Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident
SRK. Autor: M. Čikešová, ISRK.

Ďalšie rokovanie, ktoré zvolal predseda vlády SR Peter Pellegrini a na ktorom sa tiež
zúčastnili podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír a ministerka školstva, vedy,
výskumu a športu SR Martina Lubyová sa konalo dňa 11. mája 2018 na Úrade vlády SR
v Bratislave s rektormi vysokých škôl. Bola na ňom potvrdená dohoda vyčleniť časť
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prostriedkov na financovanie rekonštrukcií vysokoškolských internátov v objeme 20 mil. €
v roku 2018. Prostriedky mali byť prostredníctvom dodatkov k zmluvám transferované na
verejné vysoké školy. Zvyšné prostriedky spoločne v objeme 50 mil. € mali byť transferované
na verejné vysoké školy v roku 2019, resp. do 1. pol. roku 2020.

Obr. 13/ Tlačová konferencia po rokovaní členov vlády SR so zástupcami SRK, 11. mája 2018 v Bratislave. Zľava: Dr. h. c. prof.
Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident SRK a JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Autor: M. Čikešová, ISRK.

SRK na svojich rokovaniach v roku 2018 diskutovala o koncepčnom dokumente „Národný
program rozvoja výchovy a vzdelávania“. Pripomienky SRK boli prerokované priamo
s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu a jej tímom dňa 29. mája 2018 vo Zvolene.
SRK na rokovaní zastupovali členovia prezídia SRK. SRK predložila viacero pripomienok,
komentárov a návrhov na doplnenie predložených návrhov akčných plánov Národného
programu rozvoja výchovy a vzdelávania. SRK nemala k dispozícii samotný návrh národného
programu. Na stretnutí SRK požiadala vyčleniť v národnom programe a akčných plánoch
osobitné opatrenia na podporu umeleckej činnosti, podmieniť vyčlenenie finančných
prostriedkov na osobitné ciele súťažným spôsobom a to aj v prípade vedecko-výskumnej, či
vzdelávacej činnosti alebo tretej misie univerzít. SRK uvítala deklarované navýšenie v kapitole
ministerstva určené na podporu vedy, výskumu, umenia a tvorivej činnosti a na platy
zamestnancov v rezorte. Ďalej podporila návrhy, ktoré by mali posilniť viditeľnosť slovenských
škôl v Európskom výskumnom priestore a v Európskom vysokoškolskom priestore. V tejto
súvislosti navrhla začleniť do podpory internacionalizácie aj finančnú podporu univerzít, ktoré
by uspeli v iniciatíve „European Universities Networks“, ktorej prvá výzva bola avizovaná na
september 2018 v rámci programu Erasmus+. SRK však namietala voči trojitému hodnoteniu
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vedecko-výskumnej a tvorivej činnosti, ktoré je plánované v nasledujúcich dvoch rokoch
rozdielnymi aktérmi. Upozornila na enormnú administratívnu záťaž, ktorú takýto postup môže
vyvolať. Podporila návrh celonárodného hodnotenia výskumných inštitúcií, ale v širších
časových rámcoch. Upozornila na obavy, ktoré návrhy vyvolávajú v akademickej obci, keď
rozdielni aktéri môžu rozdielne zadefinovať hodnotiace kritériá a výsledné rozhodnutia budú
protichodné. SRK tiež požiadala podporiť tie odbory spoločenských a humanitných vied, ktoré
sú považované za národný záujem už od r. 2019. Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf
Kropil, PhD. po rokovaní uviedol, že „rektorky a rektori univerzít a vysokých škôl podporujú
prijatie dlhodobej koncepcie, ktorá bude akceptovaná naprieč politickým spektrom a
realizovaná príslušným rezortom a ktorá bude sledovať flexibilitu legislatívneho rámca,
stabilitu financovania, zjednodušenie riadenia, zvyšovanie kvality činností vysokých škôl a
modernizáciu obsahu vzdelávania. Cieľom všetkých aktérov v rezorte má byť zvýšenie
konkurecieschopnosti slovenských vysokých škôl v Európskom vysokoškolskom priestore.“

Obr.14/ Stretnutie prezídia SRK s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR, 29. mája 2018 vo Zvolene. Zľava: Mgr. Jozef
Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf
Kropil, PhD., prezident SRK, JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, prof. doc. JUDr.
Marek Šmid, PhD., viceprezident SRK a prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. zvolený viceprezident SRK. Autor: Mária Čikešová,
ISRK.

K záverečnej podobe Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktoré bolo
schválené vládou SR 6. júna 2018 sa vyjadrilo prezídium SRK 14. júna 2018. Vzhľadom na
popisný charakter dokumentu a absenciu implementačného plánu a dvojročných akčných
plánov SRK nemohla zaujať adekvátne stanovisko. Prezídium SRK však definovalo niekoľko
problematických okruhov a to najmä obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov,
pri ktorom SRK požadovala zachovať dovtedajší stav umožňujúci prijímať odborníkov z praxe
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a akademikov zo zahraničia a navrhované trojité hodnotenie tvorivej činnosti vysokých škôl v
priebehu nasledujúcich dvoch rokov.
V priebehu roku 2018 členovia SRK na svojich zasadnutiach rokovali a prijali uznesenia
týkajúce sa dvoch návrhov zákonov, ktorými sa menil a dopĺňal zákon č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách („návrh novely vysokoškolského zákona“), návrhu zákona o zabezpečovaní
kvality vysokoškolského vzdelávania („návrh zákona o kvalite“), či revízie Sústavy študijných
odborov SR. SRK sa tiež venovala otázkam čerpania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov („EŠIF“), príprave štátnych programov výskumu a vývoja a príprave
štátnej vednej a technickej politiky SR. Podporila návrh štátnych programov výskumu a vývoja
na roky 2019 – 2023 s výhľadom do roku 2028. SRK sa vyjadrila k návrhu na vymenovanie
podpredsedu Akreditačnej komisie a delegovala svojho zástupcu do výberovej komisie na
predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. SRK rokovala
o návrhu metodiky rozpisu na rok 2019 a návrhu rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na rok 2019 a atď.
Na 83. zasadnutí SRK 30. apríla 2018 v Bratislave SRK prijala zásadné pripomienky k návrhu
novely vysokoškolského zákona a návrhu zákona o kvalite. Návrhu zákona o kvalite SRK
vytýkala absenciu rámcovej úpravy v súvisiacich predpisoch a definície inštitucionálnej
akreditácie a jej jednoznačnú úpravu. SRK upozornila na dvojaké hodnotenie tvorivej činnosti
vysokých škôl, ktoré bolo Národným programom rozvoja výchovy a vzdelávania rozšírené
o audit hodnotenia vedy a výskumnej infraštruktúry na Slovensku. Podľa SRK dvojaké
hodnotenie tvorivej činnosti podľa dvoch zákonov, jedného osobitného a jedného
všeobecného, ako aj dvojakých kritérií, narušuje princíp nezávislosti a prehľadnosť konaní.
Návrhy tak neriešili požiadavku nevyhnutného prepojenia vzdelávacej a výskumnej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl. SRK tiež žiadala garanciu personálnej
a finančnej nezávislosti vznikajúcej Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
SRK žiadala účasť na revízii Sústavy študijných odborov SR a všetkých štandardov
potrebných pre akreditácie. SRK odmietla navrhované úpravy obsadzovania funkcií docentov
a profesorov z návrhu novely vysokoškolského zákona bez príslušných konaní, ktoré nebudú
prispievať k zvyšovaniu kvality vysokých škôl. Takýto návrh označila za nesystémové
opatrenie.
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„Prezídium SRK podporuje
úsilie zaviesť reformy vysokého
školstva a nespochybňuje, že
ide o mimoriadne dôležitý krok
slovenskej vlády k skutočnej
internacionalizácii a rozvoju
kvality vysokých škôl. SRK ... sa
dlhodobo a intenzívne venuje
uvedenej reforme vysokého
školstva. Jej prvoradým cieľom
je taká reforma, ktorej
výsledkom bude trvalé
zvyšovanie kvality vzdelávania
a výskumu na Slovensku.
Využíva pritom svoje veľké
skúsenosti, ktoré odovzdáva
ministerstvu školstva. Keďže
nové legislatívne úpravy budú
regulovať každodenný život
študentov, učiteľov a ďalších
zamestnancov slovenských
vysokých škôl, ako aj ich
činnosť, hospodárenie a
orientáciu, SRK to považuje za
svoju prioritu.“

Zo stanoviska prezídia SRK
k rokovaniu o zákonoch 7.
júna 2018

Obr. 15/ 85. zasadnutie SRK, 11. októbra 2018 v Prešove. Zľava: Mgr. Mária Čikešová, generálna sekretárka, prof. doc. JUDr.
Marek Šmid, PhD., prezident SRK, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., viceprezident SRK a prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD.,
viceprezident SRK. Autor: F. Franko, PU

Opätovne sa k zákonom o vysokom školstve, ktoré schválila Národná rada SR dňa
11. septembra 2018, vyjadrila na svojom zasadnutí v Prešove 11. októbra 2018. V stanovisku
SRK hovorila o spustení vysokoškolskej reformy bez zohľadnenia všetkých potrebných
súvislostí. Vyjadrila očakávanie, že pri ich aplikácií nastanú problémy. Osobitne zdôraznila
dôležitosť správnej interpretácie a aplikácie prijatých zákonov v praxi. Novokreované procesy
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania by nemali podľa SRK podliehať
akýmkoľvek parciálnym záujmom, ale mali by sledovať potreby študentov a zamestnancov
vysokých škôl, rozvíjať kvalitu vzdelávania, výskumu a spoločenskej misie vysokých škôl v
súlade s ich autonómiou. Zároveň SRK očakávala ďalšie kroky štátu vedúce k zlepšeniu
podmienok činnosti slovenských vysokých škôl a ich postavenia v európskom priestore
vzdelávania a vedy. SRK trvala na svojej požiadavke prijať nový zákon o vysokých školách.
Stanoviská SRK boli predložené vláde SR, rezortnému ministerstvu ako aj Výboru Národnej
rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Predseda parlamentného výboru Ľubomír
Petrák sprostredkoval rokovanie zástupcov orgánov reprezentácie vysokých škôl so
zástupcami MŠVVaŠ SR v procese prijímania návrhov v parlamente s cieľom dohody oboch
strán. Stretnutia sa konali hneď trikrát 10. mája 2018, 7. júna 2018 a 10. septembra 2018 a za
SRK na nich participovali členovia prezídia SRK.
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Obr.16/ Tlačová konferencia po rokovaní členov vlády SR so zástupcami SRK, 11. mája 2018 v Bratislave. V strede: Dr. h. c. prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD., viceprezident SRK. Autor: M. Čikešová, ISRK.

SRK mala záujem spolupracovať na revízii Sústavy študijných odborov, ale v októbri 2018
musela vyjadriť nesúhlas s metodologickou koncepciou a koordináciou procesov zo strany
MŠVVaŠ SR. SRK okrem iného žiadala vytvoriť reprezentáciám vysokých škôl adekvátny
časový priestor pre splnenie zákonnej možnosti vyjadrovať sa k predkladaným zmenám.
SRK sa v roku 2018 venovala aj problematike financovania vysokých škôl. SRK dlhodobo
žiadala zvyšovať verejné zdroje na financovanie vysokých škôl každoročne o 60 mil. € (mimo
EŠIF, sociálnej podpory študentov, valorizácie miezd a doplatenia minimálnej mzdy) tak, aby
bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej
činnosti. Túto požiadavku SRK opakovala spolu s ďalšími reprezentáciami aj v roku 2018,
okrem iného aj na tlačovej konferencii po podpise spoločného vyhlásenia Rady vysokých škôl,
Študentskej rady vysokých škôl a SRK 13. novembra 2018.
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Obr.17/ Podpis spoločného vyhásenia, 13. novembra 2018 v Bratislave. Zľava: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident SRK,
Mgr. art. Bálint Lovász, predseda Študentskej rady vysokých škôl, doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Rady vysokých škôl.
Autor: Mária Čikešová, ISRK.

V intenciách predchádzajúcich uznesení SRK žiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR a Ministerstvo financií SR koncom roka 2018 o navýšenie financií na vysoké školy.
V uznesení z 85. zasadnutia SRK v októbri 2018 SRK ocenila kroky vlády SR vedúce k úprave
platových taríf zamestnancov slovenských vysokých škôl platných pre rok 2019. Pripomenula,
že pravidelne upozorňuje na nedostatočné financovanie vysokých škôl a žiadala zvyšovať
financovanie z verejných zdrojov každoročne o 60 mil. € mimo EŠIF, sociálnej podpory
študentov a valorizácie miezd. Podľa SRK návrh rozpočtu nevytváral základné podmienky na
zlepšovanie kvality vzdelávacej a výskumnej činnosti a konkurencieschopnosti verejných
vysokých škôl v medzinárodnom rozmere. Taktiež zdôraznila, že úspešnosť aktuálnej
vysokoškolskej legislatívnej reformy záleží aj na materiálnych podmienkach, v ktorých sa táto
reforma uskutočňuje. Šancu získať vyššej dotácie na vysoké školstvo videla SRK
predovšetkým vo zvyšovaní podielu financovania verejných vysokých škôl z HDP, čím by sa
SR približovala k priemeru členských štátov Európskej únie a postupne aj vyspelým krajinám
sveta.
SRK sa konkrétnym návrhom metodiky rozpisu dotácií a rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám na rok 2019 venovala na 86. zasadnutí 7. decembra 2018
v Liptovskom Mikuláši. Na zasadnutie prišla a s rektormi diskutovala aj ministerka školstva,
vedy, výskumu a športu SR. SRK vo svojom uznesení konštatovala, že návrh rozpočtu pre
verejné vysoké školy na rok 2019 je nedostatočný a podobne ako v ostatných rokoch
nevytvára adekvátne podmienky pre rozvoj vysokého školstva a zamedzenie odchodu
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vysokoškolákov do zahraničia. Metodika rozpisu dotácií nevytvára predpoklady pre
zvyšovanie kvality vzdelávania, v súlade s prijatým národným programom a akčnými plánmi.
SRK zopakovala svoju dlhoročnú požiadavku, aby sa pravidlá financovania každoročne
nemenili a aby boli garantované na minimálne tri roky.

Obr.18/ Tlačová konferencia po podpise spoločného vyhásenia, 13. novembra 2018 v Bratislave. V strede: prof. Ing. Robert
Redhammer, PhD., viceprezident SRK s novinármi. Autor: Mária Čikešová, ISRK.

Ďalšou mediálne známou témou, ktorou sa rektorky a rektori vysokých škôl zaoberali, bola
problematika plagiátorstva. SRK upozornila na dve roviny problému a to plagiátorstvo a etický
rozmer v akademických činnostiach a konkrétny sankčný mechanizmus odoberania titulov.
Na zasadnutí v Liptovskom Mikuláši SRK jednoznačne odmietla akékoľvek formy
plagiátorstva. Slovenské vysoké školy musia vzdelávať a viesť študentov tak, aby si počas
svojho štúdia alebo projektovej práce osvojovali predpísané zásady práce s literatúrou a
elektronickými informačnými zdrojmi, ako aj správny spôsob citovania výsledkov iných
autorov. SRK odmietla akékoľvek komerčné aktivity firiem k uľahčeniu vypracovania
záverečných prác študentov. SRK si ctí zásady etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby a ich
porušenie vníma ako neospravedlniteľné správanie.
Odnímanie akademických a vedeckých titulov, ktoré navrhlo ministerstvo v novele
vysokoškolského zákona na konci roka 2018, SRK nepodporila. Hoci si rektorky a rektori
uvedomovali spoločenskú požiadavku návrhu, upozornili, že ide o prelomové rozhodnutie v
oblasti vysokého školstva s vážnymi dôsledkami. Preto žiadali zvážiť odloženie prijatia zákona
alebo ustanovenia jeho účinnosti tak, aby sa najprv vytvoril dostatočný časový priestor na
implementáciu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a na možnosť
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posúdenia dôsledkov jeho aplikácie. Cieľom aktuálnej reformy vysokého školstva, ktorej
princípy vysoké školy dlhodobo podporujú, je najmä rozvoj kvality vysokoškolského
vzdelávania, vrátane týchto procesov.

Obr.19/ 86. zasadnutie SRK, 7. decembra 2018 v Liptovskom Mikuláši. Zľava Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., Dr. h.
c. prof. PhDr. Peter Konya, PhD., doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. a prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Autor: Dušana Spilá, AOS.

Medzinárodný rozmer v činnosti SRK dokumentuje výjazdové zasadnutie SRK v Bruseli, ktoré
sa konalo 27. - 28. septembra 2018. Rektori a rektorky rokovali na Európskej komisii („EK“) o
súčasných európskych politikách, procesoch a nástrojoch. Mali tiež možnosť osobne sa
stretnúť s predstaviteľmi Stáleho zastúpenia SR pri EK. Podpredseda EK Maroš Šefčovič vo
svojom príhovore k SRK zdôraznil dôležitosť zapojenia slovenských vysokých škôl nielen do
projektov štrukturálnych fondov, ale aj do európskych programov na podporu rastu a
zamestnanosti. Prezentácie a diskusia so zástupcami EK a jednotlivých generálnych
riaditeľstiev sa sústredili na problematiku vedy a výskumu, vzdelávania a EŠIF. SRK zaujímalo
využívanie európskych programov, ako je Horizon 2020, ale aj nastavenie budúceho 9.
rámcového programu pre výskum a inovácie. Výzvou pre slovenské školstvo bude zavedenie
politík otvoreného prístupu a otvorenej vedy, ktoré sú podmienené legislatívnymi zmenami.
Otvorený prístup k publikovaniu je podľa SRK v našich podmienkach nerealizovateľný bez
ďalších dodatočných finančných zdrojov. Zároveň túto politiku musia začať aplikovať aj
národné programy.
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Obr.20/ Výjazdové zasadnutie SRK, 27.-28. septembra 2018 v Bruseli. Autor: EK.

Ďalšou výzvou pre slovenskú akademickú obec je iniciatíva „Európske univerzitné siete“, ktorá
by mala podporovať aliancie univerzít z európskych a národných zdrojov. SRK povzbudzovala
vysoké školy, aby sa v čo najväčšej možnej miere usilovali zapojiť do iniciatívy. Iniciatívu však
v národných podmienkach sprevádza mimoriadna zložitosť a je podmienená doterajším
financovaním vysokoškolskej vedy a vzdelávania. Prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
prezident SRK o tom hovoril v tlačovej správe z 28. septembra 2018. „Aby slovenské
univerzity mohli v rámci vlastnej zodpovednosti reagovať na súčasný vývoj vo svete, musia
byť prijaté ďalšie výrazné legislatívne a finančné zmeny, ktoré by pri posilnení autonómie
univerzít vytvorili na Slovensku konkurencieschopné prostredie umožňujúce naplno využiť ich
potenciál.“
SRK spoločne s Prešovskou univerzitou v Prešove a Maďarskou rektorskou konferenciou
organizovali Slovensko – maďarské rektorské fórum, ktoré sa konalo 11. októbra 2018
v Prešove. Cieľom podujatia bolo zefektívniť spoluprácu v európskych programoch na
podporu rastu a zamestnanosti a zlepšiť informovanosť o obidvoch vysokoškolských
sektoroch. „Možností pre rozvoj spoločných vzťahov máme na bilaterálnej i viacstrannej
úrovni niekoľko. Ide najmä európske programy ako súčasný rámcový program Horizon 2020
a Erasmus+, ako aj v budúcnosti v novom viacročnom finančnom rámci program Horizon
Europe,“ priblížil prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident SRK.
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Obr.21/ Tlačová konferencia pri príležitosti Slovensko-maďarského rektorského fóra, 11. októbra 2018 v Prešove. Zľava:
prekladateľ, Dr. Zoltán Dubéci, generálny sekretár Maďarskej rektorskej konferencie („MRK“), prof. Dr. János Józsa, prezident
MRK, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prezident SRK, Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor Prešovskej univerzity
v Prešove, Mgr. Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Autor: Viktor Zamborský.

Slovensko-maďarské rektorské fórum 2018 bolo prvým stretnutím reprezentácií vysokých škôl
a univerzít Slovenska a Maďarska. Na záver fóra bolo slávnostne podpísané spoločné
vyhlásenie Maďarskej rektorskej konferencie („MRK“) a SRK, ktoré je vyústením doterajšej
spolupráce a potreby vytvoriť platformu pre pravidelné stretávanie sa. Ciele spolupráce MRK
a SRK budú zamerané na dosahovanie inovácií vo vysokom školstve a posilňovanie
univerzitnej autonómie. „Významnými predpokladmi dôstojného plnenia poslania vysokých
škôl v 21. storočí je

prehlbovanie ich doterajšej spolupráce, nadviazanie nových

kooperačných partnerstiev, ako aj inovácie v tejto oblasti. Východiskom takejto spolupráce je
kooperácia obidvoch našich štátov v rozličných oblastiach a formách. Inovácie v systémoch
nášho vysokého školstva týkajúce sa právneho postavenia vysokých škôl a posilnenia ich
autonómie môžu byť garanciami obnovy a rozvoja našich univerzít,“ píše sa v spoločnom
vyhlásení, ktoré podpísali prezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a za MRK
prezident prof. Dr. János Józsa.
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Obr.22/ Účastníci Slovensko – maďarského rektorského fóra 2019, 11. októbra 2018 v Prešove. Autor: V. Zamborský.

Dlhoročnú spoluprácu SRK a Českej konferencie rektorov („ČKR“) potvrdili prezidenti oboch
konferencií podpisom spoločného vyhlásenie pri príležitosti okrúhleho výročia založenia
Československej republiky v historických priestoroch Karolína v Prahe dňa 25. októbra
2018. Zástupcovia akademickej obce v Českej republike a v Slovenskej republike sa s úctou
a hrdosťou pripojili k spomienke na založenie spoločného štátu. Jeho prínos pre
vysokoškolský sektor považujú za nepopierateľný, keďže boli zakladané nové univerzity,
zvýšil sa počet vysokoškolsky vzdelanej inteligencie, rozvíjala sa veda, kultúra a umenie. Obe
rektorské konferencie deklarovali záujem pokračovať vo vzájomnej spolupráci nielen na
bilaterálnej inštitucionálnej úrovni, ale aj v multilaterálnych vzťahoch, ktoré sú v Európe stále
častejšie podporované. V kontexte historického odkazu prvej československej republiky
podporili demokratické princípy a dôslednú ochranu základných ľudských práv a
slobôd. Zároveň sa v deklarácii obrátili na vládnych predstaviteľov Českej republiky a
Slovenskej republiky, aby školstvu, vede a výskumu venovali náležitú pozornosť a podporu v
záujme spoločenského a hospodárskeho rozvoja oboch krajín.
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Obr. 23/ Podpis spoločného vyhlásenia ČKR a SRK, 25. októbra 2018 v Prahe. Zľava vpredu: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.,
prezident SRK a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, predseda Českej konferencie rektorov. Zľava vzadu: prof. RNDr. Pavol
Sovák, PhD., viceprezident SRK, doc. MgA. Jan Hančil, podpredseda ČKR, Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., bývalý
viceprezident SRK, 25. októbra 2018 v Prahe. Autor: René Volfík.

Vysokoškolská legislatíva
Členovia SRK majú možnosť písomne pripomienkovať predkladané legislatívne návrhy, ktoré
sa dotýkajú akademického života a prezentovať svoje stanoviská priamo na zasadnutiach.
SRK postupuje rovnako pri vybavovaní návrhov na nominácie, o ktoré ju požiadajú partnerské
inštitúcie a organizácie. V priebehu roka 2018 SRK týmto spôsobom prerokovala nasledujúce
návrhy a výzvy na nominácie:
•

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (antiplagiátorský
návrh);

•

Návrh metodiky rozpisu na rok 2019, návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2019;

•

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
niektoré zákony a nové znenie;

•

Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a nové znenie;

•

Návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu v Sústave študijných odborov SR:
zaradenie nového ŠO Vedy o športe;

•

Návrh Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na zmenu v Sústave
študijných odborov SR: rozšírenie názvu a opisu študijného odboru kynológia;
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•

Návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu v Sústave študijných odborov SR:
zmena opisu študijného odboru ústavné právo;

•

Návrh Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na zmenu v Sústave študijných odborov
SR: zmena opisu ŠO Trestné právo;

•

Návrh Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na zmenu v Sústave študijných
odborov SR: 1. opis študijného odboru Poľnohospodárska a lesnícka technika - pridanie
študijného odboru mechanizácia poľnohospodárskej a lekárskej techniky medzi príbuzné
študijné odbory; 2. opis študijného odboru Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej
techniky - pridanie študijného odboru poľnohospodárska a lesnícka technika medzi
príbuzné študijné odbory;

•

Stratégia riadenia medzinárodnej bilaterálnej vedecko-technickej spolupráce do roku
2021.

Nominácie a zastupovanie v komisiách, výboroch a radách
V roku 2018 pôsobili zástupcovia a nominanti SRK v nasledujúcich domácich a zahraničných
komisiách, výboroch a radách:
•

predseda 5. pracovnej skupiny OKOP: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (vice/prezident
SRK a rektor Trnavskej univerzity v Trnave);

•

nominácia do rady Európskej asociácie univerzít na obdobie 2019 – 2023: prof. doc. JUDr.
Marek Šmid, PhD. (vice/prezident SRK a rektor Trnavskej univerzity v Trnave);

•

nominácia do výboru United Nations University: doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD. MA
(Ekonomická univerzita v Bratislave);

•

nominácia do súťaže Vedec roka 2017: doc. Dr. Boris Tomášik (Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici)

•

nominácia do výberovej komisie pre sektor vysokoškolského vzdelávania a jeho akcie
(Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov/ Kľúčová akcia 2 – Strategické
partnerstvá): prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. (rektor Vysokej školy výtvarných umení
v Bratislave);

•

nominácia do pracovnej skupiny Ministerstva financií SR „Centrum pre finančné inovácie“:
prof. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. (Ekonomická univerzita v Bratislave);

•

nominácia do externej pracovnej skupiny na Ministerstve školstva, vedy, výskumu
a športu SR na prípravu reformy odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme: Ing. Jana Blštáková, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave);

•

nominácia do analytickej platformy k „Správe o stave výskumu a vývoja v SR a jeho
porovnanie so zahraničím“: doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka (Technická univerzita vo
Zvolene);
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•

poverenie komunikáciou s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí k
príprave podujatí Národného konventu o EÚ: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
(viceprezident SRK a rektor Trnavskej univerzity v Trnave);

•

pracovná skupina na prípravu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania: Dr.
h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo
Zvolene);

•

Rada podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia: prof. doc. JUDr. Marek
Šmid, PhD. (viceprezident SRK a rektor Trnavskej univerzity v Trnave);

•

Komisia pre posudzovanie podnetov na udelenie štátnej Ceny Alexandra Dubčeka: Dr. h.
c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene);

•

nominácie do odborných rád APVV (zoznam na vyžiadanie);

•

Expert group science 2.0/open science pri EUA: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
(Univerzita Komenského v Bratislave a SRK);

•

Anketa Slovenka roka 2018 v kategórii Veda a výskum (zoznam na vyžiadanie);

•

Research Policy Working Group pri EUA - Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

Členovia prezídia a členovia SRK poverení prezidentom SRK participovali na viacerých
rokovaniach a spoločenských podujatiach.
Jedným z poslaní SRK je vytvárať predpoklady pre spoluprácu univerzít a vysokých škôl v
Slovenskej republike a zabezpečiť vzájomný tok informácií medzi nimi. V súvislosti s plnením
tejto úlohy SRK na svojom webovom sídle https://www.srk.sk zverejňuje informácie týkajúce
sa nielen svojej činnosti, ale aj správy a novinky z akademického života z domova
a zahraničia.

Podpora študentov a doktorandov
Od roku 2012 SRK vyhlasuje Cenu SRK za umenie s cieľom prispieť k zviditeľneniu umeleckej
činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR a propagácii takejto činnosti. Cena sa podľa
štatútu udeľuje počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Ide o finančné ocenenie, ktoré
SRK dáva z mimorozpočtových zdrojov. Prezident SRK sa rozhodol na základe odporúčania
hodnotiacej komisie v roku 2018 neudeliť Cenu SRK za umenie. Hodnotiaca komisia
konštatovala na svojom zasadnutí 22. októbra 2018 v Bratislave, že predložené návrhy
nenaplnili kritérium nadnárodného významu v študijnom odbore, do ktorého boli zaradené.
SRK dlhodobo podporuje projekt Študentská osobnosť Slovenska, ktorý organizuje Junior
Chamber International - Slovakia. 14. slávnostné udeľovanie oceneným študentom
a absolventom sa konalo dňa 12. decembra 2018 v Bratislave pod záštitou p. Andreja Kisku,
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prezidenta

SR.

Viac

informácií

o projekte

je

zverejnených

na

webovom

sídle

http://studentskaosobnost.sk.

Zahraničné aktivity SRK
Štatút SRK určuje rozsah postavenia a úloh konferencie ako reprezentácie vysokých škôl.
Okrem iného je úlohou SRK nadväzovať a udržiavať kontakty so zahraničím, s partnerskými
rektorskými konferenciami iných krajín, inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s
Európskou asociáciou univerzít („European University Association“, EUA).

Obr. 23/ Slovenskí účastníci na výročnej konferencii EUA, 5. – 6. apríla 2018 v Zurichu, Švajčiarsko. Autor: Mária Čikešová, ISRK.

EUA združuje národné rektorské konferencie, univerzity a vysoké školy, ako aj iné
akademické organizácie v Európskom vysokoškolskom priestore („European Higher
Education Area“, EHEA). V súčasnosti sú jej členmi univerzity a národné rektorské
konferencie zo 48 krajín. EUA tak vytvára prostredie na diskusiu o vysokoškolských politikách
na európskej úrovni, na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe, poskytuje informácie
o najnovšom dianí a participuje na formovaní vysokoškolského sektora. SRK je riadnym
kolektívnym členom s právom účasti na zasadnutiach výboru a valnom zhromaždení a patrí
k zakladajúcim členom EUA.
Individuálnymi členmi EUA môžu byť univerzity a vysoké školy, ktoré o to požiadajú a ich
členstvo schváli výbor EUA. V roku 2018 malo v EUA 15 slovenských vysokých škôl plné
členstvo a 1 vysoká škola pridružené členstvo. Z členstva v EUA vyplývajú výhody, ale aj
povinnosti. Jednou z nich je poskytovanie údajov pre analýzy, štatistiky, dotazníky
a stanoviská EUA. V roku 2018 SRK spolupracovala s EUA pri aktualizácii EUA Public
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Funding Observatory 2018 a aktualizácii University Autonomy Scorecard. Slovenské vysoké
školy mali možnosť zapojiť sa priamo ako inštitúcie do dotazníkových prieskumov EUA napr.
k otvorenému prístupu („Open Access“).

Obr. 24/ Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. na výročnej konferencii EUA, 5. – 6. apríla 2018 v Zurichu, Švajčiarsko. Autor: EUA,
zdroj: FB EUA.

Prezident SRK, resp. ním poverený zástupca a generálna sekretárka sa zúčastňujú na
zasadnutiach výboru EUA, valnom zhromaždení a ďalších podujatiach. O realizácii
služobných ciest boli členovia SRK informovaní na rokovaniach SRK a prostredníctvom
webovej stránky www.srk.sk. Všetky správy obsahujúce aj zhodnotenie pracovných ciest,
prezentácie, ktoré odzneli na rokovaniach a konferenčných podujatiach, ako aj sprievodné
dokumenty sú zverejnené na intranete SRK a sú k dispozícii členom SRK.
Na zasadnutí výboru a generálnych sekretárov 25. a 26. januára 2018 v Bruseli (Belgicko) sa
zúčastnila Mgr. Mária Čikešová. Na zasadnutí výboru a generálnych sekretárov, na valnom
zhromaždení a výročnej konferencii EUA s názvom "Engaged and responsible Universities
shaping Europe" sa v dňoch 3. až 6. apríla 2018 v Zürichu (Švajčiarsko) zúčastnili za SRK Dr.
h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident SRK, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.,
viceprezident SRK a Mgr. Mária Čikešová, generálna sekretárka. Prezident SRK prof. doc.
JUDr. Marek Šmid, PhD. a generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová sa zúčastnili aj na
zasadnutí výboru EUA a generálnych sekretárov v dňoch 25. a 26. októbra 2018 v Bruseli
(Belgicko).
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Obr. 25/ Zasadnutie generálnych sekretárov, 25. októbra 2018 v Bruseli, Belgicko. Autor: Márie Fojtíková.

Prezídium SRK podporilo návrh Francúzskej rektorskej konferencie („CPU“), Nemeckej
rektorskej konferencie („HRK“) a Poľskej rektorskej konferencie („CRASP“) na zvýšenie
excelentnosti univerzít v Európe "Living up to the Significance of Universities for the Future of
the EU.“ Návrh podporili aj česká, slovinská a srbská rektorská konferencia. Rektorské
konferencie v dokumente navrhli implementáciu koncepcie “distributed excellence” do
budúcich európskych programov na podporu výskumu a EŠIF, iniciatívu „European
Universities Networks” chápu ako siete univerzít schválené na princípe excelentnosti a v rámci
regionálnych inovačných ekosystémov podporujúcich princíp „Territorial Connections“. Návrh
zdôraznil excelentnosť ako princíp budovania kapacity v menej rozvinutých vysokoškolských
systémoch.
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Obr. 26/ Slovenskí a kubánski účastníci medzinárodnej konferencie, 11. – 18. februára 2018 v Havane (Kuba). Zdroj: Rudolf
Kropil, SRK.

Na pozvanie veľvyslankyne Kubánskej republiky v Bratislave sa prezident SRK Dr. h. c. prof.
Ing. Rudolf Kropil, PhD. zúčastnil na 11. medzinárodnom kongrese o vysokom školstve
„Univerzita 2018“ s názvom „Univerzita a Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj“ a fóre rektorov
vo februári 2018 v Havane (Kuba). Okrem prezidenta SRK sa na podujatiach zúčastnili ďalší
slovenskí rektori a rektorka a prorektori. Prezident SRK sa tiež zúčastnil na rokovaniach
s kubánskymi partnermi a na záver svojej pracovnej cesty podpísal za SRK 15. februára 2018
v Havane Memorandum o spolupráci s kubánskym Ministerstvom pre vysoké školstvo. Cieľom
memoranda je podporiť nadväzovanie priamych kontaktov medzi kubánskymi a slovenskými
vysokými školami. Táto aktivita by mala vyústiť do uzatvorenia bilaterálnych zmlúv medzi
vysokými školami. Memorandum je založené na princípoch rovnosti, vzájomnej dôvery,
porozumenia a vzájomnej výhodnosti. V máji 2018 privítal prezident SRK recipročne zástupcu
kubánskeho ministerstva pre vysoké školstvo vo Zvolene.

Výročná správa 2018

S. 36

Obr. 27/ Stretnutie s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR, 29. mája 2018 vo Zvolene. Zľava: Dr. Mario Manuel Ares
Sánchez, JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil,
PhD., prezident SRK. Autor: Mária Čikešová, ISRK.

Prezídium SRK, viacerí rektori a prorektori slovenských univerzít a vysokých škôl sa v dňoch
16. – 18. mája 2018 zúčastnili na podujatiach organizovaných MRK v Budapešti. Fórum
národných rektorských konferencií z V4 krajín sa venovalo predovšetkým problematike
akademickej spolupráce a návrhom na zvýšenie úspešnosti vysokých škôl v európskom
programe pre výskum a inovácie. Podujatie bolo súčasťou oficiálneho kalendára podujatí v
rámci ročného maďarského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. Na fóre aktívne vystúpili
aj viacerí zástupcovia SRK. Zástupcovia SRK sa zúčastnili aj na jubilejnom sympózium
organizovanom v Budapešti pri príležitosti 30. výročia MRK. Na sympóziu sa zúčastnili
zástupcovia akadémie Poľska, Česka, Slovenska, Slovinska, Chorvátska, Srbska a
Maďarska. Na záver jubilejného sympózia účastníci prijali spoločnú pozíciu, ktorou sa postavili
za základné akademické hodnoty ako akademická sloboda a integrita, inštitucionálna
autonómia a účasť študentov a zamestnancov v riadiacich orgánoch vysokých škôl. Privítali
návrh Európskej komisie zvýšiť rozpočet budúcich programov pre výskum a pre vzdelávanie
v rámci viacročného rozpočtového rámca na roky 2021 – 2027 a vyjadrili záujem o užšiu a
intenzívnejšiu akademickú spoluprácu.
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Obr. 28/ Slovenskí účastníci medzinárodnej konferencie, 16. – 18. mája 2018 v Budapešti (Maďarsko). Zdroj: MRK.

Prezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. reprezentoval slovenské vysoké školy na
konferencii „University values in a changing world“, ktorá sa konala v septembri 2018 v
Salamanke, Španielsko. Podujatie bolo organizované pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku
Magna Charty Universitatum a 800. výročia založenia univerzity v Salamanke. Magna Charta
Observatory každoročne organizuje medzinárodnú konferenciu zameranú na riešenie
súčasných výziev pri presadzovaní základných univerzitných hodnôt, ktorá je spojená so
slávnostnou ceremóniou podpísania listiny novými pristupujúcimi univerzitami. Signatármi
charty sú aj viaceré slovenské vysoké školy. Pri poslednej ceremónii ju podpísali predstavitelia
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Katolíckej univerzity v
Ružomberku.
V decembri 2018 organizovala Rakúska rektorská konferencia („UNIKO“) medzinárodný
seminár s názvom "Univerzity za osvetu". Na seminári sa zúčastnili zástupcovia národných
rektorských konferencií Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Česka, Slovenska,
Poľska, Slovinska, Chorvátska a Srbska. Za SRK sa zúčastnili prezident SRK prof. doc. JUDr.
Marek Šmid, PhD. a generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová. Na seminári sa hovorilo o
akademických právach, rozsahu a dodržiavaní inštitucionálnej autonómie a jej garancii
národnou legislatívou, ale aj o financovaní a spoločenskej zodpovednosti univerzít, či ich
úlohe v súčasnej spoločnosti. Prítomní spoločne založili platformu „Univerzity za osvetu“. Na
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záver seminára prítomní prezidenti alebo zástupcovia národných rektorských konferencií
podpísali Viedenské vyhlásenie a zúčastnili sa na tlačovej konferencii. V nasledujúcich dvoch
rokoch bude koordinátorom platformy Univerzity za osvetu práve UNIKO.

Obr. 29/ Účastníci medzinárodného seminára, 12. – 13. decembra 2018 vo Viedni (Rakúsko). Zdroj: Jacqueline Godany, UNIKO.
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Hospodárenie – Inštitút SRK
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 („Inštitút SRK“) - občianske združenie, ktoré bolo zriadené
na administratívu, organizačnú a ekonomickú podporu aktivít SRK po transformácii na orgán
reprezentácie vysokých škôl. Stanovy Inštitútu SRK boli prijaté 28. októbra 2010
a registrované na Ministerstve vnútra SR 3. decembra 2010. 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. Občianske združenie zabezpečuje výkon činnosti SRK najmä prevádzkou
kancelárie sekretariátu, organizáciou podujatí, prípravou materiálov a analýz, realizáciou
technického zabezpečenia internetovej prezentácie (webové sídlo www.srk.sk, sociálne
médiá) atď.
Riaditeľom občianskeho združenia bol od roku 2014 do 4. júna 2018 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf
Kropil, PhD., ktorý bol zároveň prezidentom SRK. Zástupcami riaditeľa Inštitútu SRK boli Dr.
h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. - viceprezidenti
SRK. Menovaní boli potvrdení vo svojich funkciách na 11. zasadnutí pléna Inštitútu SRK
30. mája 2016 vo Zvolene. Riaditeľom občianskeho združenia Inštitút SRK je od 5. júna 2018
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., ktorý je zároveň prezidentom SRK. Zástupcami riaditeľa
Inštitútu SRK sú Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Prof. h. c. prof. Ing. Robert
Redhammer, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a prof. akad. mal. Stanislav Stankoci viceprezidenti SRK. Menovaní boli zvolení na 14. zasadnutí pléna Inštitútu SRK 21. mája 2018
vo Zvolene.
Kontrolným orgánom občianskeho združenia je dozorná rada Inštitútu SRK. Dozorná rada
najmä kontroluje hospodárenie združenia. Do 30. apríla 2018 bola členkou a zároveň
predsedníčkou dozornej rady Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., zvolená na 11.
zasadnutí pléna Inštitútu SRK dňa 30. mája 2016 vo Zvolen na funkčné obdobie od 9. júla
2016 do 8. júla 2018. Písomne sa vzdala funkcie členky k 30. aprílu 2018 z dôvodu ukončenia
funkčného obdobia rektorky. V priebehu roka 2018 sa skončil mandát dvom členom dozornej
rady a to doc. Ing. Vladimírovi Hiadlovskému, PhD. (voľba prebehla na 10. mimoriadnom
zasadnutí pléna Inštitútu SRK dňa 29. marca 2016 v Košiciach, funkčné obdobie člena bolo
od 29. marca 2016 do 28. marca 2018) a doc. Ing. Jozefovi Putterovi, CSc. (voľba prebehla
na 9. mimoriadnom zasadnutí pléna Inštitútu SRK dňa 14. januára 2016 v Bratislave, funkčné
obdobie člena bolo od 14. januára 2016 do 13. januára 2018).
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Voľba nových členov dozornej rady sa konala na 13. zasadnutí pléna dňa 30. apríla 2018
v Bratislave na funkčné obdobie od 1. mája 2018 do 30. apríla 2020. Za členov dozornej rady
boli zvolení doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. – predseda dozornej rady, prof. Ing. Ferdinand
Daňo, PhD. a prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, členovia.
V roku 2018 sa dozorná rada Inštitútu SRK stretla dvakrát a to 3. mája 2018 a 25. septembra
2019 v Banskej Bystrici. Zápisnice zo zasadnutí sú dostupné na intranete SRK.
Kolektívne členstvo v občianskom združení Inštitút SRK je dobrovoľné, žiadosť o členstvo
predkladá rektor príslušnej vysokej školy a potvrdzuje ju riaditeľ inštitútu. Vysoká škola, ktorá
je kolektívnym členom, je v združení reprezentovaná rektorom alebo osobou poverenou
výkonom funkcie rektora. V roku 2018 mal Inštitút SRK 30 kolektívnych členov a piatich
individuálnych členov (prezident SRK a viceprezidenti SRK).
Abecedný zoznam kolektívnych členov Inštitútu SRK, ktorých zastupuje rektor, 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

•

Katolícka univerzita v Ružomberku

•

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
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•

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

•

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

•

Vysoká škola Danubius

•

Vysoká škola DTI

•

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

•

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

•

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

•

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

•

Žilinská univerzita v Žiline

V roku 2018 sa konali tri zasadnutia pléna Inštitútu SRK a to 30. apríla 2018 v Bratislave,
21. mája 2018 vo Zvolene a 11. októbra 2018 v Prešove. Zápisnice zo zasadnutí pléna
Inštitútu SRK sú zverejnené na intranete SRK.

Vyúčtovanie výnosov a nákladov Inštitútu SRK
Inštitút SRK sa v súvislosti s financovaním svojej činnosti riadi pokynmi na zúčtovanie
finančných vzťahov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Inštitút
SRK vedie účtovníctvo v systéme podvojného účtovníctva upraveného opatrením Ministerstva
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, faktúrami a
príkazmi na úhradu, ktoré sú uložené na sekretariáte Inštitútu SRK. Všetky platby realizované
v hotovosti sú evidované v pokladničnej knihe za obdobie od 1. januára do 31. decembra
2018, ktorá je uložená na sekretariáte Inštitútu SRK. Príslušné pokladničné doklady sú
dočasne k dispozícii vo firme PorEko, ktorá v roku 2018 dodávateľsky zabezpečovala
účtovníctvo pre Inštitút SRK a po spracovaní budú vrátené Inštitútu SRK. Zakúpený materiál
a majetok je uložený na sekretariáte Inštitútu SRK.
Činnosť SRK bola v roku 2018 podporená MŠVVaŠ SR poskytnutím finančných prostriedkov
podľa § 102 ods. 2 písm. r) a § 107 ods. 7 zákona o vysokých školách. Finančne sa na
zabezpečení Inštitútu SRK podieľajú aj jej členovia – vysoké školy, členskými príspevkami.

Vyúčtovanie dotácie za rok 2018
Dotačná zmluva na rok 2018 č. 0810/2018 bola uzatvorená medzi MŠVVaŠ SR a Inštitútom
SRK dňa 27. júla 2018. Dotáciu mohol Inštitút SRK čerpať do 31. decembra 2018. V roku
2018 neboli na účtoch Inštitútu SRK, na ktorých bola postupne vedená dotácia, pripísané
žiadne výnosy.
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Riaditeľ ISRK predložil vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov na činnosť SRK za
rok 2018 príslušnej sekcii MŠVVaŠ SR listom č. 1/2019 zo dňa 9. januára 2019. Poskytnuté
finančné prostriedky boli v roku 2018 vyčerpané v plnej výške. Vyčerpané prostriedky z
dotácie boli využité účelne a hospodárne v súlade so zmluvou, ich použitie je evidované v
účtovnej evidencii. MŠVVaŠ SR s vyúčtovaním dotácie za rok 2018 súhlasilo listom č.
2019/6051:2-A1100 zo 16. januára 2019. Bankové poplatky boli uhradené z vlastných zdrojov
Inštitútu SRK.
Tab. č. 1 Výnosy ISRK v roku 2018 z dotácie (do 31. decembra 2018)
VÝNOSY Inštitútu SRK
Dotácia a úroky (dotačný účet)
Dotácia na chod z MŠVVŠ SR na rok 2018

66 400,00 €

Úroky 2018 celkom
Výnosy celkom bez úrokov

0,00 €
66 400,00 €

Tab. č. 2 Náklady ISRK v roku 2018 z dotácie (do 31. decembra 2018)
NÁKLADY Inštitútu SRK
Z dotácie podľa vyúčtovania (dotačný účet)
Osobné náklady celkom

30 482,43 €

Prevádzkové náklady celkom

14 257,70 €

Cestovné náklady celkom

15 586,87 €

Členské poplatky medzinárodnej organizácii (EUA) a národnej
organizácii (HSV SR)
Náklady celkom

6 073,00 €
66 400,00 €

Tab. č. 3 Bankové poplatky na dotačnom účte, na ktorom boli v roku 2018 vedené financie
poskytnuté SRK (do 31. decembra 2018)

Bankové poplatky na dotačnom účte
Bankové poplatky č. ú. 2942043038/1100 (dotačný účet)

89,34 €

Vyúčtovanie všetkých výnosov a nákladov Inštitútu SRK za rok 2018
Okrem dotácie hospodári Inštitút SRK aj s vlastnými prostriedkami, ktoré pochádzajú
z členských príspevkov. Výška členského príspevku pre kolektívnych členov na rok 2018
bola schválená členmi na 15. zasadnutí pléna Inštitútu SRK, ktoré sa konalo 11. októbra 2018
v Prešove vo výške 1 000,- €. Účtovný príjem za členské príspevky za rok 2018 bol vo výške
30 000,- €.
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Podľa účtovnej uzávierky vypracovanej firmou PorEko predstavovali celkové výnosy Inštitútu
SRK v roku 2018 sumu vo výške 96 400,00 €, ako je uvedené v tabuľke č. 4.
Tab. č. 4 Výnosy ISRK podľa účtovnej závierky v roku 2018 (do 31. decembra 2018))

VÝNOSY
Úroky

0,00 €

Prijaté členské príspevky

30 000,00 €

Dotácia

66 400,00 €

Iné výnosy
Výnosy celkom

123,00 €
96 523,00 €

Celkové náklady Inštitútu SRK podľa účtovnej závierky boli v roku 2018 vo výške 89 044,49
€. Ide o náklady, ktoré boli uhradené z poskytnutých finančných prostriedkov, členských
príspevkov a vlastných fondov. Podrobnejší rozpis nákladov je uvedený v tabuľke č. 5.
Tab. č. 5 Náklady ISRK podľa účtovnej závierky v roku 2018 (do 31. decembra 2018)

NÁKLADY
Spotreba materiálu

2 334,03 €

Cestovné

16 142,73 €

Služby

18 452,71 €

Mzdové náklady

33 243,58 €

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie

11 785,89 €

Ostatné zákonné sociálne náklady
Ostatné náklady vrátane príspevku iným účtovným jednotkám

1 012,55 €
0,00 €

Členské poplatky

6 073,00 €

Náklady celkom

89 044,49 €

Inštitút SRK uhradil v roku 2018 členské príspevky v zahraničných a domácich organizáciách:
•

členský príspevok v EUA 2019 v sume 5 573,- €;

•

členský príspevok v Hospodárskom sociálnom výbore SR („HSV SR“) v sume 500,- €.

Inštitút SRK v roku 2018 nepodnikal a nemal žiadne výnosy podliehajúce dani z príjmu
v zdaňovacom období. Na základe účtovnej závierky bol výsledok hospodárenia Inštitútu SRK
za obdobie roku 2018 vo výške 7 479 €.
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Inštitút SRK vďaka stabilnému výnosu z členských príspevkov mohol akumulovať
v predchádzajúcich rokoch vo svojom fonde na bankových účtoch a v pokladnici k
31. decembru 2018 spolu 196 351,02 €. Ide o zostatok z členských príspevkov a úrokov za
predchádzajúce obdobie. Prehľadnú informáciu o účtovnom zostatku na jednotlivých
bankových účtoch predkladá tabuľka č. 6.
Tab. č. 6 Zostatky vo fonde (na účtoch a v pokladnici) ISRK k 31. 12. 2018
Súčet z Suma
Zdroj
Pokladnica
Primabanka
Tatrabanka
VÚB banka
Celkový súčet

Celková hodnota
356,49 €
68 661,42 €
26 931,31 €
100 401,80 €
196 351,02 €

Výnosy z členských príspevkov, ktoré neboli použité v roku 2018 a výnosy akumulované vo
fonde na účtoch Inštitútu SRK v predchádzajúcich rokoch budú použité na financovanie aktivít
SRK a chod Inštitútu SRK v nasledujúcom období.
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Sekretariát
Na sekretariáte SRK pracovali v priebehu roka 2018 dve zamestnankyne v trvalom
pracovnom pomere a striedavo štyria zamestnanci na skrátený pracovný úväzok. Generálna
sekretárka počas celého sledovaného obdobia a od 1. septembra 2018 ekonómka Inštitútu
SRK. Dve zamestnankyne na skrátený pracovný úväzok pracovali na Inštitúte SRK na dobu
určitú od 1. júla 2016 do 31. mája 2018 s miestom výkonu práce vo Zvolene. Od 1. septembra
2019 pracujú na Inštitúte SRK dvaja zamestnanci na skrátený pracovný úväzok na dobu určitú
s miestom výkonu práce v Trnave.
Zamestnanci Inštitútu SRK:
Mgr. Mária Čikešová
Generálna sekretárka
Tel. (0)903 232351
srk@srk.sk

Ing. Iveta Hlavatá
Ekonómka
Tel. (0)910 720 123
sekretariat@srk.sk

Michaela Dančová

Ing. Viera Tallová

Tel. (0)45 520 61 02
Fax (0)45 533 00 27
rektor@tuzvo.sk

Tel. (0)45 520 61 03
Fax (0)45 533 00 27
rektor@tuzvo.sk

PhDr. Adriana
Krupová
Tel. (0)33 593 9203
rektor@truni.sk

Dr. Jozef Žuffa
Referent pre vzťahy s
médiami
Tel. (0)33 593 9203
media@srk.sk
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Informácie o SRK a Inštitúte SRK
Slovenská rektorská konferencia a Inštitút SRK
Konventná 1
811 02 Bratislava
(sídlo:) Panenská 29
811 03 Bratislava
Tel. +421 903 232351
Email srk@srk.sk
www.srk.sk

Výročná správa Slovenskej rektorskej konferencie a Inštitútu SRK za rok 2018 bola schválená
členmi Inštitútu SRK per rollam dňa 21. októbra 2019.

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie a
riaditeľ Inštitútu SRK
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Príloha 1
Chronologický prehľad udalostí v roku 2018
1. 12. 1. 2018 16. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
pre implementáciu RIS3 – za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
2. 16. 1. 2018 zasadnutie doménovej platformy inteligentnej špecializácie č.3 Digitálne
Slovensko a kreatívny priemysel, za SRK: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
3. 25. 1. 2018 9. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a vývoj
– za SRK: prezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
4. 25. - 26. 1. 2018 v Bruseli zasadnutie výboru EUA a generálnych sekretárov – za SRK:
Mária Čikešová
5. 29. 1. 2018 zasadnutie doménovej platformy inteligentnej špecializácie č.3 Digitálne
Slovensko a kreatívny priemysel, za SRK: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
6. 31. 1. 2018 neformálne stretnutie k bolonskému procesu – za SRK: prof. doc. JUDr. Marek
Šmid, PhD.
7. 5. 2. 2018 zasadnutie prezídia SRK vo Zvolene
8. 7. 2. 2018 rokovanie rektorov vysokých škôl zo všetkých krajských miest v Bratislave na
SRK (príprava na rokovanie s predsedom vlády SR)
9. 7. 2. 2018 rokovanie rektorov vysokých škôl zo všetkých krajských miest s predsedom
vlády SR a ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR na Úrade vlády
10. 7. 2. 2018 104. zasadnutie Akreditačnej komisie v Bratislave – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing.
Rudolf Kropil, PhD.
11. 8. 2. 2018 zasadnutie doménovej platformy inteligentnej špecializácie č. 3 Digitálne
Slovensko a kreatívny priemysel v Bratislave - za SRK: prof. akad. mal. Stanislav Stankoci
12. 9. 2. 2018 o 13,00 h pracovné stretnutie o spôsobe použitia finančných prostriedkov
vyčlenených na modernizáciu študentských domov a využitie služby Energy Performance
Contracting – EPC na MŠVVaŠ SR - za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a Dr. h.
c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
13. 9. 2. 2018 o 14,00 h pracovné stretnutie o návrhu zákona o zabezpečovaní kvality
vysokoškolského vzdelávania na MŠVVaŠ SR - za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid,
PhD. a Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
14. 9. 2. 2018 17. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre
implementáciu RIS3 – za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
15. 11. - 17. 2. 2018 11. medzinárodný kongres o vysokých školách „Universidad 2018“
a fórum rektorov v Havane, Kuba – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
16. 14. – 15. 2. 2018 25. výročie založenia ČKR – za SRK: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD.
17. 16. 2. 2018 zasadnutie doménovej platformy inteligentnej špecializácie č. 3 Digitálne
Slovensko a kreatívny priemysel – za SRK: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
18. 16. 2. 2018 úvodne stretnutie pracovných skupín k NPRVV – za SRK: prof. doc. JUDr.
Marek Šmid, PhD. a Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
19. 22. 2. 2018 Otváracie podujatie Národného konventu EÚ – za SRK: prof. doc. JUDr.
Marek Šmid, PhD. a Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
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20. 22. 2. 2018 5. zasadnutie Rady Výskumnej agentúry – za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť,
CSc.
21. 28. 2. 2018 2. zasadnutie Odborného a koordinačného orgánu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na prípravu návrhov Štátnych programov
výskumu a vývoja – za SRK: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. doc. JUDr.
Marek Šmid, PhD., prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. a doc. Ing. Jaroslav Šálka
22. 28. 2. 2018 18. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, výskum a inovácie –
za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
23. 1. 3. 2018 stretnutie pracovnej skupiny k NPRVV – časť vysoké školstvo – za SRK: prof.
doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a Mgr. Mária Čikešová
24. 1. 3. 2018 1. zasadnutie pracovnej skupiny č. 2 Štátneho programu výskumu a vývoja na
MŠVVaŠ SR – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a Dr. h. c. prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD.
25. 2. 3. 2018 2. stretnutie k návrhu zákonov v oblasti vysokého školstva – za SRK: Dr. h. c.
prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD. a Mgr. Mária Čikešová
26. 8. 3. 2018 zasadnutie prezídia SRK v Bratislave
27. 8. 3. 2018 mimoriadne zasadnutie SRK v Bratislave
28. 9. 3. 2018 10. zasadnutie MV OP VaI v Bratislave – za SRK: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD.
29. 13. 3. 2018 19. zasadnutia Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
pre implementáciu RIS3 – za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
30. 15. 3. 2018 Konzultácia k téme systému riadenia vysokých škôl na MŠVVaŠ SR
v Bratislave – za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a Mgr. Mária Čikešová
31. 21. – 22. 3. 2018 stretnutie s fínskymi expertmi na vzdelávací systém v Bratislave (aktivita
v rámci prípravy NPRVaV) – za SRK: Mgr. Mária Čikešová
32. 27. 3. 2018 odovzdávanie rezortných ocenení sv. Gorazda - za SRK: Dr. h. c. prof. Ing.
Rudolf Kropil, PhD.
33. 27. 3. 2018 zasadnutie prezídia SRK v Bratislave a zasadnutie prezídia Slovenskej
rektorskej konferencie a členov predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl
34. 28. 3. 2018 20. zasadnutia Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
pre implementáciu RIS3 – za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
35. 4. – 6. 4. 2018 zasadnutie generálnych sekretárov národných rektorských konferencií,
zasadnutie výboru Európskej asociácie univerzít, Leadership roundtable, valné
zhromaždenie EUA a výročná konferencia EUA „Engaged and responsible Universities
shaping Europe" - za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. doc. JUDr. Marek
Šmid, PhD. a Mgr. Mária Čikešová
36. 11. 4. 2018 zasadnutie prezídia SRK v Bratislave a zasadnutie prezídia Slovenskej
rektorskej konferencie a členov predsedníctva Rady vysokých škôl SR a Študentskej rady
vysokých škôl v Bratislave
37. 19. 4. 2018 6. zasadnutie Rady VA - za SRK: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
38. 20. 4. 2018 neformálne stretnutie k bolonskému procesu – za SRK: Mgr. Mária Čikešová
39. 23. 4. 2018 Konvent akademických senátov v Bratislave – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing.
Rudolf Kropil, PhD.

S. 49

Výročná správa 2018
40. 23. 4. 2018 21. zasadnutia Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
pre implementáciu RIS3 – za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
41. 30. 4. 2018 83. zasadnutie SRK v Bratislave
42. 3. 5. 2018 22. zasadnutia Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
pre implementáciu RIS3 v Bratislave – za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
43. 3. 5. 2018 zasadnutie dozornej rady Inštitútu SRK v Banskej Bystrici
44. 10. 5. 2018 rokovanie prezídia SRK na Výbore NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež
a šport - za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta,
PhD. a Mgr. Mária Čikešová
45. 11. 5. 2018 rokovanie prezídia SRK za účasti zástupcov niektorých vysokých škôl na
Úrade vlády SR za účasti predsedu vlády SR, podpredsedu vlády a ministra financií SR
a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf
Kropil, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
(TUKE), doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., Dr.
h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. (za EU), prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. (za ŽU), prof.
Ing. Marián Peciar, PhD. (za STU) a Mgr. Mária Čikešová
46. 15. 5. 2018 zasadnutie Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj – za SRK:
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
47. 15. 5. 2018 odovzdávanie ocenení Vedec roka 2017 – za SRK: Dr. h. c. prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD.
48. 16. -18. 5. 2018 medzinárodná konferencia V4 organizovaná Maďarskou rektorskou
konferenciou v Budapešti – za SRK: prezídium SRK, členovia SRK
49. 23. 5. 2018 ministerská konferencia v rámci Bolonského procesu v Paríži - za SRK: prof.
doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
50. 24. 5. 2018 konferencia „Návrh zamestnávateľov na reformu terciárneho vzdelávania“
v NR SR v Bratislave – za SRK: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
51. 29. 5. 2018 konferencia OZPŠaV o stratégii rozvoja vysokých škôl na Slovensku vo
Zvolene a stretnutie prezídia SRK s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu - za
SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prof.
Stanislav Stankoci, akad. mal. a Mgr. Mária Čikešová
52. 12. 6. 2018 konferencia AmChamEducation 2.0: Envision the Progress – za SRK: Prof.
h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
53. 7. 8. 2018 slávnostný akt vymenovania rektorov vysokých škôl v Bratislave - za SRK: prof.
doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
54. 13. 8. 2018 107. zasadnutie Akreditačnej komisie v Bratislave - za SRK: prof. doc. JUDr.
Marek Šmid, PhD.
55. 16. 8. 2018 prijatie prezídia SRK u ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR – za
SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Prof. h.
c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a Mgr. Mária
Čikešová
56. 21. 8. 2018 stretnutie prezidenta SRK prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. s predsedom
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ing. Ľubomírom Petrákom, CSc.
57. 23. 8. 2018 mimoriadne zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie - za
SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
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58. 23. 8. 2018 slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach – za
SRK: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
59. 4. 9. 2018 stretnutie prezidenta SRK prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD.
s podpredsedom EK p. Marošom Šefčovičom v Bruseli
60. 10. 9. 2018 24. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
pre implementáciu RIS3 v Bratislave – za SRK: prorektor TUKE
61. 10. 9. 2018 zasadnutie Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport - za SRK:
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
62. 12. 9. 2018 108. zasadnutie Akreditačnej komisie v Bratislave - za SRK: prof. doc. JUDr.
Marek Šmid, PhD.
63. 12. 9. 2018 12. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie v Bratislave – za
SRK: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
64. 16. – 19. 9. 2018 30. výročie Magna Charta Universitatum – konferencia "University
values in a changing world" a ceremónia podpisu Magna Charta Universitatum - za SRK:
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
65. 25. - 26. 9. 2018 medzinárodná konferencia Global Universities in the XXI. Century
Conference – za SRK: Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
66. 3. 10. 2018 12. zasadnutie monitorovacieho výboru OP Výskum a inovácie v Bratislave –
za SRK: prof. MUDr. Peter Šimko, PhD.
67. 9. 10. 2018 otvorenie 22. ročníka Veľtrhu akadémia & VAPAC v Bratislave - za SRK: prof.
doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
68. 11. – 12. 10. 2018 zasadnutie EUA pracovnej komisie RPWG v Bruseli – za SRK: Prof.
h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
69. 12. 10. 2018 25. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
pre implementáciu RIS3 v Bratislave – za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
70. 12. 10. 2018 stretnutie predstaviteľov reprezentácií vysokých škôl v Prešove, organizačne
zabezpečila SRK
71. 12. 10. 2018 zasadnutie Research Policy Working Group v Bruseli – za SRK: Prof. h. c.
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
72. 22. 10. 2018 pokračovanie stretnutia predstaviteľov reprezentácií vysokých škôl
v Bratislave, organizačne zabezpečila SRK
73. 24. - 25. 10. 2018 – účasť na konferencii organizovanej Karlovou univerzitou v Prahe
k 100. výročiu 1. československej republiky, podpísanie Vyhlásenia SRK a ČKR k tomuto
výročiu – za SRK – prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
74. 25. - 26. 10. 2018 – účasť na zasadnutí výboru EUA a rokovaní generálnych sekretárov
v Bruseli - za SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., Mgr. Mária Čikešová
75. 7. 11. 2018 26. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
pre implementáciu RIS3 v Bratislave – za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
76. 5. 11. 2018 otvorenie Týždňa vedy a techniky v Bratislave – za SRK: prof. doc. JUDr.
Marek Šmid, PhD.
77. 8. 11. 2018 Česko-slovenské zasadnutie komisií UNESCO v Brne – za SRK: prof. doc.
JUDr. Marek Šmid, PhD.
78. 8. 11. 2018 galavečer pri príležitosti Týždňa vedy a techniky – za SRK: prof. Stanislav
Stankoci, akad. mal.
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79. 13. 11. 2018 podpis spoločných vyhlásení RVŠ, ŠRVŠ a SRK k budúcoročnému rozpočtu
a rekonštrukcii internátov v Bratislave, organizačne zabezpečila RVŠ – za SRK: prof. doc.
JUDr. Marek Šmid, PhD., Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. a Mgr. Mária
Čikešová
80. 13. 11. 2018 spoločná tlačová konferencia RVŠ, ŠRVŠ a SRK k budúcoročnému rozpočtu
a rekonštrukcii internátov v Bratislave, organizačne zabezpečila – za SRK: Prof. h. c. prof.
Ing. Robert Redhammer, PhD.
81. 14. 11. 2018 109. zasadnutie Akreditačnej komisie v Bratislave - za SRK: prof. doc. JUDr.
Marek Šmid, PhD.
82. 15. 11. 2018 13. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie v Bratislave –
za SRK: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
83. 15. 11. 2018 10. zasadnutie Pracovnej skupiny pre výber odborných hodnotiteľov pre
prioritnú os č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ v Bratislave – za SRK: prof. Ing. Jozef Jandačka,
PhD.
84. 19. 11. 2018 rokovanie predstaviteľov RVŠ, ŠRVŠ a SRK na Výbore NR SR pre
vzdelávanie, vedu, mládež a šport za účasti predsedu výboru a ministerky školstva, vedy,
výskumu a športu SR – za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
85. 19. 11. 2018 stretnutie na Sekcii vysokých škôl na MŠVVaŠ SR k výberovému konaniu
na predsedu výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo – za
SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
86. 29. 11. 2018 27. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
pre implementáciu RIS3 v Bratislave – za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
87. 6. 12. 2018 zasadnutie prezídia SRK v Liptovskom Mikuláši
88. 7. 12. 2018 86. zasadnutie SRK v Liptovskom Mikuláši
89. 7. 12. 2018 Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl v Lučenci – za SRK:
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
90. 10. 12. 2018 vymenovanie vysokoškolských profesorov v Prezidentskom paláci v
Bratislave - za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
91. 11. 12. 2018 Zasadnutie Rady vysokých škôl v Trenčíne – za SRK: doc. Ing. Jozef
Habánik, PhD.
92. 12. 12. 2018 odovzdávanie cien Študentská osobnosť Slovenska v Bratislave – za SRK:
Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
93. 12. 12. 2018 výročná konferencia Zhodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie
za rok 2018 v Bratislave - za SRK: Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
94. 12. -13. 12. 2018 seminár Universities for Enlightment – za SRK: prof. doc. JUDr. Marek
Šmid, PhD. a Mária Čikešová
95. 18. 12. 2018 rozporové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov – za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a Mária Čikešová
96. 19. 12. 2018 stretnutie s profesorom Michaelom Murphym, Írska rektorská konferencia
v Trnave - za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., Mária Čikešová, Adriana Krupová

