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Úvodné slovo
prezidenta slovenskej rektorskej konferencie

prof. ing. Vladimíra Báleša, drsc.

Vážené dámy, vážení páni,
milí kolegovia,

v tomto roku Slovenská rektorská kon-
ferencia oslavuje 15 rokov od svojho vzniku. 
Rektori slovenských a českých vysokých škôl 
založili voľné združenie, akýsi klub, v ktorom 
diskutovali o otázkach vysokoškolskej politiky 
už po roku 1989. Po rozpade federácie vznik-

li dve samostatné národné rektorské konferencie. Slovenská rektorská konfe-
rencia sa inštitucionalizovala v roku 1997 ako profesiové združenie rektorov 
vysokých škôl. Od roku 2002 je jednou z oficiálnych reprezentácií vysokých 
škôl.

Za uvedené obdobie sa nielen v slovenskej spoločnosti, ale aj v akademic-
kom svete mnohé zmenilo. Roku 1988 bola v talianskej Bologni publikovaná 
Magna Charta Universitatum. V roku 1998 bola podpísaná Sorbonnská dekla-
rácia, ktorej cieľom bolo harmonizovať vysokoškolské systémy vo Francúzsku, 
v Taliansku, vo Veľkej Británii a v Nemecku. Tento proces následne prerástol 
do celoeurópskej reformy. V roku 1999 bola podpísaná Bolonská deklarácia, 
ktorá dala meno celej vysokoškolskej reforme. Medzi ministrami zodpovednými 
za vysoké školstvo, ktorí ju podpísali, bol aj slovenský predstaviteľ. Slovensko 
sa oficiálne zapojilo do budovania Európskeho vysokoškolského priestoru a do 
bolonskej reformy.

Za ostatné roky sa slovenské vysoké školstvo usiluje o skutočnú obsahovú 
a formálnu reformu. Ide však o proces, ktorý nie je možné ukončiť za krátke 
obdobie desiatich rokov. Bolonská reforma neskončí v roku 2010. Bude po-
kračovať a bude trvať možno aj celé generácie pedagogických a výskumných 
pracovníkov, kým sa stane skutočnou súčasťou akademického života.

Preto je dôležité, aby sme podporovali nové, progresívne, moderné po-
stupy, metódy a formy vo vzdelávaní, výskume a v inováciách. Netreba sa báť 
zmien ani vo výučbe, ani v riadení vysokého školstva či celého sektora. Treba 
podporovať silnú autonómiu vysokých škôl, dostatočné a trvalé finančné zdroje 
a budovať silné univerzity. Prax ukazuje, že medzi silnými univerzitami, vnútor-
nou kvalitou a autonómiou je vzájomný vzťah.
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Do ďalších rokov Vám preto v mene Slovenskej rektorskej konferencie pra-
jem veľa zdravia a úspechov v pracovnom a osobnom živote.

Na záver sa chcem poďakovať Ministerstvu školstva SR za finančnú pod-
poru činnosti Slovenskej rektorskej konferencie, členom pléna za spoluprácu 
a podporu a zamestnancom Slovenskej rektorskej konferencie za ich svedomi-
tú a kvalitnú prácu.

zoznam členov prezídia
slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2007

Prezident
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

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

doc. PhDr. František Gahér, CSc.
rektor Univerzity Komenského v Bratislave

zoznam členov pléna
slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2007

doc. Ing. Sándor Albert, CSc.
rektor Univerzity Jána Selyeho v Komárne

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

prof. PhDr. Boris Banáry, CSc.
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

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

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

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

doc. Ing. Alena Daňková, CSc.
rektorka Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
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doc. PaedDr. Mgr. art. Vojtech Didi
rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici

doc. PhDr. František Gahér, CSc.
rektor Univerzity Komenského v Bratislave

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

prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.
rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

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

plk. prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave

prof. Ing. Ján Kurty, PhD.
rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
v Liptovskom Mikuláši

prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD.
rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

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

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
rektor Prešovskej univerzity v Prešove

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

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

doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave

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

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

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

prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

prof. Ondrej Šulaj
rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave

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

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

Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

prof. Karol Weisslechner, akad. architekt
rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

zoznam členov dozornej rady
slovenskej rektorskej konferencie
k 31. 12. 2007

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

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
rektor Technickej univerzity vo Zvolene
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Štruktúra slovenskej rektorskej konferencie

Štruktúra Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) sa zmenila schválením 
nových stanov na 36. riadnom zasadnutí pléna SRK 28. 9. 2006 v Trnave 
a ich registráciou na Ministerstve vnútra SR 31. 8. 2007. Nové stanovy vytvo-
rili v rámci Slovenskej rektorskej konferencie dve komory  – komoru rektorov 
verejných a štátnych vysokých škôl a komoru rektorov alebo štatutárnych or-
gánov súkromných vysokých škôl. Rektorom, resp. štatutárnym zástupcom sú-
kromných vysokých škôl prislúcha päť kuriálnych hlasov, najviac jeden kuriálny 
hlas za každú ďalšiu aj začatú päticu rektorov či štatutárnych zástupcov.

Všetky orgány majú naďalej svoje právomoci a povinnosti. Plénum je naj-
vyšším orgánom a tvoria ho členovia komôr Slovenskej rektorskej konferen-
cie. Predstaviteľom SRK je prezident, ktorý zastupuje konferenciu a koná v jej 
mene. Výkonným orgánom je prezídium riadiace činnosť Slovenskej rektorskej 
konferencie v období medzi zasadnutiami pléna. Administratívnu činnosť SRK 
zabezpečuje sekretariát. Vedie ho generálna sekretárka zodpovedajúca za svo-
ju činnosť prezídiu.

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie zriadilo pracovné komisie s cie-
ľom podporovať svoju činnosť. Zloženie komisií sa v priebehu rokov mení, ale 
ich zameranie ostáva v platnosti. Úloha pracovných komisií je poradná. Na za-
sadnutiach pléna SRK sa zriadili aj ďalšie pracovné komisie ad hoc, ktoré mali 
riešiť aktuálne problémy.

zoznam pracovných komisií srk v roku 2007
k 31. 12. 2007

Pracovná komisia SRK pre ekonomické záležitosti
Predseda: Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. (rektor Ekonomickej univerzity 

v Bratislave)
Členovia: doc. Alena Daňková (rektorka Vysokej školy medzinárodného 

podnikania ISM Slovakia v Prešove), doc. PhDr. František Gahér, 
CSc. (viceprezident SRK a rektor Univerzity Komenského 
v Bratislave), Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. (rektor 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne)

Pracovná komisia SRK pre výskum
Predseda: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. (viceprezident SRK a rektor Žilinskej 

univerzity v Žiline)
Členovia: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. (rektor Technickej univerzity 

v Košiciach), prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. (rektor Univerzity 
veterinárskeho lekárstva v Košiciach), prof. MUDr. Ján Štencl, 
CSc. (rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave) a prof. 
Ondrej Šulaj (rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave)

Pracovná komisia SRK pre vzdelávanie
Predseda: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (rektor Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre)
Členovia: prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. (rektorka Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici), Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. 
(rektor Vysokej školy manažmentu v Trenčíne); prof. RNDr. René 
Matlovič, PhD. (rektor Prešovskej univerzity v Prešove) a prof. Ing. 
Ján Tuček, CSc. (rektor Technickej univerzity vo Zvolene)

Právna pracovná komisia SRK
Predseda: k 31. 12. 2007 bez predsedu
Členovia: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. (viceprezident SRK a rektor Žilinskej 

univerzity v Žiline), doc. Ing. Viera Cibáková, CSc. (rektorka Vysokej 
školy ekonómie a manžmentu verejnej správy v Bratislave), doc. 
PhDr. František Gahér, CSc. (viceprezident SRK a rektor Univerzity 
Komenského v Bratislave), plk. prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc. (rektor 
Akadémie Policajného zboru v Bratislave)
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Pracovná komisia SRK pre šport
Predseda: prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD. (rektor Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity v Nitre)
Členovia: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (rektor Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre), Dr.h.c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. (rektor 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne), prof. Karol 
Weisslechner, akad. architekt (rektor Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave)

Volebná komisia SRK
Predseda: prof. Ondrej Šulaj (rektor Vysokej školy múzických umení 

v Bratislave)
Členovia: prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. (rektorka Univerzity Mateja Bela 

v Banskej Bystrici) a Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc. (rektor 
Vysokej školy v Sládkovičove)

Pracovná komisia ad hoc pre rokovanie s Asociáciou riaditeľov štátnych 
gymnázií Slovenskej republiky
Členovia: doc. PhDr. František Gahér, CSc. (viceprezident SRK a rektor 

Univerzity Komenského v Bratislave), Dr.h.c. prof. PhDr. František 
Mihina, DrSc. (rektor Prešovskej univerzity v Prešove), prof. PhDr. 
Beáta Kosová, CSc. (rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici), Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. (rektor 
Vysokej školy manažmentu v Trenčíne), prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 
(rektor Technickej univerzity vo Zvolene), prof. RNDr. Libor Vozár, 
CSc. (rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre).

Pracovná komisia ad hoc pre prípravu rokovacieho poriadku SRK
Predseda: prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. (viceprezident SRK a rektor Žilinskej 

univerzity v Žiline)
Členovia: doc. Alena Daňková (rektorka Vysokej školy medzinárodného 

podnikania ISM Slovakia v Prešove) a plk. prof. JUDr. Jozef Kuril, 
CSc. (rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave)

Poradná komisia ad hoc pre posúdenie Hymny SRK
Členovia: prof. Ondrej Šulaj (rektor Vysokej školy múzických umení 

v Bratislave) a prof. Karol Weisslechner, akad. architekt (rektor 
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave)

ciele a úlohy slovenskej rektorskej konferencie

Postavenie

Slovenská rektorská konferencia je občianskym združením podľa zákona 
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších právnych predpisov, 
zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb. a zákona č. 62/1993 Z.z. 
Zároveň je podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov jedným z troch orgánov reprezentácie vysokých škôl 
v Slovenskej republike.

Cieľ

Slovenská rektorská konferencia venuje svoju pozornosť predovšetkým 
koordinácii a podpore činnosti rektorov vysokých škôl v záujme utvárania vy-
sokoškolskej politiky. Pri napĺňaní tohto cieľa sa SRK zaoberá najmä týmito čin-
nosťami:

koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysokých škôl v Slo-
venskej republike,
prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam, ktoré súvisia s vy-
sokoškolskou politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych noriem 
bezprostredne sa dotýkajúcich života vysokých škôl, ako aj k platným práv-
nym normám uvedeného zamerania,
vytvára predpoklady na spoluprácu vysokých škôl Slovenskej republiky 
a vzájomný tok informácií medzi nimi,
nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím, s rektorskými konferenciami 
iných krajín, inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s Európskou 
asociáciou univerzít.
Slovenská rektorská konferencia schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k návr-

hom, ktoré jej predkladá podľa zákona minister školstva Slovenskej republiky 
(ďalej len minister):

vyjadruje sa k návrhu ministra na vymenovanie a odvolanie predsedu, pod-
predsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády 
Slovenskej republiky (ďalej len Akreditačná komisia),
vyjadruje sa k návrhu ministra na odvolanie člena Akreditačnej komisie,
vyjadruje sa k poskytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu súkromnej vysokej 
škole na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskum-
nú, vývojovú alebo umeleckú činnosť a na rozvoj vysokej školy,
vyjadruje sa k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Minister-

•

•

•

•

•

•
•

•
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stva školstva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo školstva) vysokej 
škole,
schvaľuje obmedzenie alebo odňatie pôsobnosti orgánov akademickej sa-
mosprávy verejnej vysokej školy alebo jej fakulty v prípadoch uvedených 
v zákone,
schvaľuje odňatie udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole, 
ak porušuje povinnosti ustanovené zákonom alebo určené jej vnútorným 
predpisom,
prerokúva ďalšie návrhy a opatrenia z podnetu ministra alebo na požiada-
nie združenia, ak sa významne dotýkajú vysokých škôl,
vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva vláde o zaradenie neuniverzit-
nej verejnej vysokej školy medzi univerzitné verejné vysoké školy, ak uvede-
ná neuniverzitná verejná vysoká škola spĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej 
komisie podmienky na takéto zaradenie,
vyjadruje sa k návrhu zákona, ktorý má ministerstvo školstva v úmysle 
predložiť vláde na zaradenie univerzitnej verejnej vysokej školy medzi neuni-
verzitné verejné vysoké školy, ak univerzitná verejná vysoká škola nespĺňa 
podľa Akreditačnej komisie podmienky podľa
§ 2, ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a ani nedostatky 
podľa § 85, ods. 2 uvedeného zákona neodstránila,
vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva o zaradenie univerzitnej vyso-
kej školy medzi výskumné univerzity, ak uvedená vysoká škola spĺňa podľa 
vyjadrenia Akreditačnej komisie, na základe komplexnej akreditácie činnos-
ti, podmienky na takéto zaradenie,
vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva o vyradenie univerzitnej verej-
nej vysokej školy spomedzi výskumných univerzít, ak uvedená vysoká škola 
podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie, na základe komplexnej akreditácie 
činnosti, nedosahuje vynikajúce výsledky v oblasti vedy a techniky, ako aj pri 
uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa,
vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva o obmedzení medziročného 
nárastu študentov v dennej forme štúdia, na ktorých poskytne jednotlivým 
vysokým školám finančné prostriedky.

•

•

•
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správa prezídia slovenskej rektorskej konferencie

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie je výkonným orgánom združe-
nia a riadi jeho činnosť v období medzi zasadnutiami pléna. Za svoju činnosť zod-
povedá plénu. Prezídium predovšetkým riadi a zabezpečuje činnosť združenia, 
pripravuje program zasadnutia pléna, predkladá plénu plán činnosti, správu 
o činnosti, návrh rozpočtu, správu o hospodárení a ďalšie návrhy. Na vykoná-
vanie svojej činnosti zriaďuje sekretariát, ktorý zabezpečuje administratívne, 
organizačné a archívne práce.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie tvoria prezident a dvaja vi-
ceprezidenti, ktorí sú volení na dvojročné funkčné obdobie. Voľby prezidenta 
a viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie sa konali na základe plat-
ných stanov na 40. riadnom zasadnutí pléna 22. 6. 2007 v Bratislave. Do 
funkcie prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie bol opätovne zvolený prof. 
Ing. Vladimír Báleš, DrSc., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 
ktorého dvojročné funkčné obdobie sa začalo 1. 7. 2007. Za viceprezidenta Slo-
venskej rektorskej konferencie bol na uvedenom zasadnutí zvolený doc. PhDr. 
František Gahér, CSc., rektor Univerzity Komenského v Bratislave, ktorého 
dvojročné funkčné obdobie sa začalo 1. 7. 2007. Dvojročné funkčné obdobie 
viceprezidenta prof. Ing. Jána Bujňáka, CSc., rektora Žilinskej univerzity v Žiline 
sa začalo 8. 4. 2006.

Plnenie programu prezídia Slovenskej rektorskej konferencie

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie deklaroval ako svoje hlavné 
ciele v rámci volebného programu na roky 2007–2009 zvýšenie finančných 
prostriedkov na vysoké školstvo, vedu a výskum a novelizáciu platnej legislatívy 
podľa súčasných potrieb vysokých škôl. Prezident chcel ďalej pokračovať v akti-
vitách podporujúcich systémy kvality na vysokých školách. V zahraničnej oblasti 
ostalo prioritou pôsobenie v Európskej asociácii univerzít.

Zasadnutia prezídia zvoláva a riadi prezident Slovenskej rektorskej konfe-
rencie. V roku 2007 sa prezídium stretlo na riadnych a mimoriadnych zasad-
nutiach spolu 7-krát. Prezídium na svojich zasadnutiach rokovalo o aktuálnych 
témach vysokoškolského sektora, výskumu a vývoja, zahraničných a vnútorných 
záležitostiach Slovenskej rektorskej konferencie. Najčastejšími témami, ktorý-
mi sa prezídium Slovenskej rektorskej konferencie zaoberalo, boli:
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financovanie vysokého školstva, vedy a techniky (návrh metodiky rozpisu 
dotácií zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2007, návrh 
štátneho rozpočtu na rok 2008, financovanie akademického informačné-
ho systému, finančný informačný systém SOFIA a iné),
legislatíva (zásady novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, 
proces schvaľovania novely a jej aplikácia v praxi, návrh opatrenia Minis-
terstva školstva SR, ktorým sa určujú maximálne sumy školného na akade-
mický rok 2008/2009, medzirezortné pripomienkové konania, pracovno-
právne vzťahy na vysokých školách, návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa 
určujú limity súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študij-
ných programoch v externej forme),
zabezpečenie kvality na vysokých školách (projekt inštitucionálneho hod-
notenia vysokých škôl SR, návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a do-
pĺňa nariadenie vlády SR č. 104/2003 Z.z. o Akreditačnej komisii, návrh 
kritérií na začlenenie vysokých škôl),
veda a výskum (elektronická petícia za otvorený prístup k publikáciám fi-
nancovaným z verejných zdrojov),
stratégia rozvoja spoločnosti (štrukturálne fondy),
vnútorné záležitosti Slovenskej rektorskej konferencie (príprava zasad-
nutí pléna SRK, stanovy SRK, rokovací poriadok SRK, aktualizovaný plán 
činnosti SRK na rok 2007, výročná správa a správa o hospodárení za rok 
2006, plán činnosti SRK na rok 2008, návrh na zriadenie Slovak Gold Cer-
tificate Honoris Causa, Hymna SRK, projekt Pansophia, a iné),
zahraničná činnosť (zasadnutia výboru a valného zhromaždenia Európskej 
asociácie univerzít, konferenčné podujatia a ďalšie zahraničné aktivity).

V súvislosti s financovaním vysokého školstva, vedy a výskumu prezídium 
Slovenskej rektorskej konferencie rokovalo o návrhu metodiky rozpisu dotácií 
zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2007 a predložených 
zmenách. V súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu na rok 2008 – kapitola 
vysoké školy prezídium SRK konštatovalo, že návrh nenapĺňa ciele lisabonskej 
stratégie, ktorú sa Slovenská republika zaviazala plniť. Priemer výdavkov na vy-
soké školy v krajinách Európskej únie je v súčasnosti 1,3 % HDP oproti 0,72 % 
v SR. Schválenie rozpočtu v navrhovanej podobe bude viesť k odchodu perspek-
tívnej vysokoškolsky vzdelanej strednej a mladšej generácie a ďalej bude prehl-
bovať nedostatočné prístrojové a laboratórne vybavenie vysokých škôl.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie v rámci legislatívnych noriem 
rokovalo aj o zásadách novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, 
procese schvaľovania novely a o jej aplikácii v praxi. Prezídium SRK rokovalo 
o návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa určujú limity súm finančných pros-
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triedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme a za 
nedostatok návrhu označilo absenciu metodiky.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie v súvislosti s procesmi za-
bezpečenia kvality rokovalo o návšteve štyroch hodnotiteľov Európskej aso-
ciácie univerzít na Slovensku v rámci projektu inštitucionálneho hodnotenia 
vysokých škôl SR. Cieľom návštevy boli osobné rozhovory so zástupcami aka-
démie, exekutívy a priemyslu. K navrhovanej legislatíve týkajúcej sa Akreditač-
nej komisie, t.j. návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády SR č. 104/2003 Z.z. o Akreditačnej komisii, prezídium SRK konštatova-
lo, že kopíruje doterajšiu situáciu a predložené doplnky nemenia charakter do-
terajšej činnosti Akreditačnej komisie. Prezídiu chýbal v návrhu harmonogram 
komplexných akreditácií. Prezídium SRK rokovalo s ministrom školstva SR aj 
o postupe v prípade komplexných akreditácií, ktoré už prebehli na niektorých 
vysokých školách. Prezident SRK žiadal ministerstvo o urýchlenie komplexných 
akreditácií.

Oblasť vedy a techniky je neodmysliteľnou súčasťou vysokého školstva. 
Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie navrhlo plénu SRK zapojiť sa do 
elektronickej petície za otvorený prístup k publikáciám financovaným z verej-
ných zdrojov na základe podnetu Európskej asociácie univerzít. Prezídium SRK 
ďalej rokovalo o návrhu dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky 
do roku 2015 a vyjadrilo nespokojnosť s predloženým textom. Prezídium SRK 
uvítalo podujatie propagujúce vedu a techniku a vzdelávanie organizované na 
Agrokomplexe – Výstavníctvo Nitra s názvom VTV – veda, technika, vzdelá-
vanie, veľtrh vedy, techniky a vzdelávania, ktoré sa konalo v Nitre 14.–17. 11. 
2007. Prezídium odporučilo vysokým školám aktívnu účasť na podujatí.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie zorganizovalo spoločné stret-
nutie s predstaviteľmi Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej repub-
liky (ďalej len ARŠG SR) a pracovnej komisie SRK pre vzdelávanie, ktoré sa 
uskutočnilo 8. 2. 2007 v Bratislave. Účastníci rokovania prijali závery, v rámci 
ktorých SRK a ARŠG SR vyzvali Ministerstvo školstva SR, aby legislatívne zabez-
pečilo takú formuláciu výsledkov maturít, na ktorej základe by mohla byť jedno-
značne stanovená ich ekvivalencia s výsledkami maturít v krajinách Európskej 
únie. SRK požiadala ministerstvo, aby sa mohla podieľať na obsahovej tvorbe 
návrhu zákona o výchove a vzdelávaní. ARŠG SR a SRK ďalej navrhli, aby inštitu-
cionálnymi garantmi kvality stredoškolského vzdelávania boli vysoké školy, a to 
prostredníctvom nimi určených odborných garantov z radov učiteľov vysokých 
škôl a zmiešaných odborových komisií. Taktiež proponovali, aby inštitucionálny-
mi garantmi kariérneho rastu a ďalšieho vzdelávania stredoškolských učiteľov 
boli vysoké školy. Zástupcovia oboch organizácií sa zhodli v tom, že na skvalitne-
nie výsledkov vzdelávania na stredných školách je potrebné najmä:
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v spolupráci so stredoškolskými a s vysokoškolskými učiteľmi systematicky 
prehodnotiť súčasné osnovy a štruktúru učiva,
v nových osnovách umožniť odlíšenie všeobecných požiadaviek schopností 
a vedomostí žiakov z predmetov, z ktorých nebudú maturovať, od požiada-
viek na maturitný predmet,
orientovať osnovy predovšetkým na rozvoj tvorivých schopností – na roz-
voj kritického, analytického a syntetického myslenia, logického usudzovania 
a rozvoj komunikačných kompetencií.
Dňa 21. 9. 2007 sa prezídium SRK stretlo s predstaviteľmi Odborového 

zväzu pracovníkov školstva a vedy. Hlavnou témou rokovania bol návrh štátneho 
rozpočtu na rok 2008 pre vysoké školy. Prítomní sa dohodli na spolupráci pri 
presadzovaní navýšenia verejných zdrojov na vysoké školstvo a vedu a výskum. 
Tiež sa rokovalo o novele Zákonníka práce a jeho dopade na vysoké školy.

Predstavitelia a zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie sa zúčast-
nili na zasadnutiach reprezentácií vysokých škôl SR, t.j. Rady vysokých škôl SR 
a Študentskej rady vysokých škôl SR a na rokovaniach Akreditačnej komisie. 
Prezident Slovenskej rektorskej konferencie sa zúčastnil na slávnostných ak-
toch vymenovania vysokoškolských profesorov a rektorov vysokých škôl prezi-
dentom Slovenskej republiky.

•

•

•

dozorná rada
slovenskej rektorskej konferencie

Dozorná rada Slovenskej rektorskej konferencie je kontrolným orgánom 
združenia a za svoju činnosť zodpovedá plénu. Dozorná rada najmä kontroluje 
hospodárenie združenia, upozorňuje prezídium na nedostatky a navrhuje rieše-
nia na ich odstránenie. Ďalej má kontrolovať dodržiavanie stanov a volebného 
poriadku SRK.

Členovia dozornej rady Slovenskej rektorskej konferencie boli prof. JUDr. 
Vladimír Babčák, DrSc. (predseda a rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach), prof. Ondrej Šulaj (rektor Vysokej školy múzických umení v Bra-
tislave) a prof. Ing. Ján Tuček, CSc. (rektor Technickej univerzity vo Zvolene). 
V priebehu roka 2007 sa skončilo funkčné obdobie rektora prof. Vladimíra 
Babčáka a doplňujúce voľby tretieho člena dozornej rady sa konali až v roku 
2008.

Riadne zasadnutie dozornej rady Slovenskej rektorskej konferencie sa ko-
nalo 21. 6. 2007 v Bratislave.

správa o činnosti pléna
slovenskej rektorskej konferencie

K 31. 12. 2007 mala Slovenská rektorská konferencia 30 riadnych a 10 
čestných členov. V roku 2007 prebehla výmena na postoch rektorov niekto-
rých vysokých škôl. Novovymenovaní rektori sa stali členmi Slovenskej rektor-
skej konferencie dňom vymenovania prezidentom SR. Zároveň sa rozšírila 
členská základňa SRK o rektora Vysokej školy bezpečnostného manažmentu 
v Košiciach a rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
v Bratislave.

Domáce aktivity

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

V priebehu roka 2007 plénum Slovenskej rektorskej konferencie zasadalo 
na piatich riadnych zasadnutiach a dvoch mimoriadnych zasadnutiach. Okrem 
toho bolo v októbri 2007 zorganizované výjazdové zasadnutie pléna Slovenskej 
rektorskej konferencie v Bruseli. Dňa 20. 12. 2007 sa v Bratislave konalo sláv-
nostné posedenie členov Slovenskej rektorskej konferencie. Na stretnutí sa 
zúčastnil aj vedúci služobného úradu Ministerstva školstva SR prof. František 
Schlosser a čestný člen SRK prof. Juraj Stern. Zoznam zasadnutí je uvedený 
v prílohe č. I.

Najčastejšími témami, ktorými sa členovia Slovenskej rektorskej konferen-
cie zaoberali na rokovaniach v roku 2007, boli:

legislatíva (zásady novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, 
stav novely v legislatívnom pokračovaní),
financovanie vysokého školstva, vedy a techniky, dane (návrh metodiky 
rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy na rok 2007, 
novela zákona o dani z príjmov a jej vplyv na vysoké školy, návrh rozpočtu 
verejnej správy na rok 2008 v kapitole školstvo),
veda a technika (postavenie doktorandov, petícia na podporu otvoreného 
prístupu),
zabezpečenie kvality (projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl 
v SR – rokovania s hodnotiteľmi, centrálny register študentov, centrálny 
register garantov, centrálny register zamestnancov),

•

•

•

•
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koordinácia a podpora vzájomnej spolupráce rektorov vysokých škôl 
(problematika maturitných skúšok, finančný informačný systém Sofia, aka-
demický informačný systém),
stratégia rozvoja spoločnosti (štrukturálne fondy),
zahraničná politika (odporúčania a návrhy Európskej asociácie univerzít),
vnútorné záležitosti Slovenskej rektorskej konferencie (zmena stanov 
SRK, rokovací poriadok SRK, voľba viceprezidenta a členov dozornej rady 
SRK atď.).
Na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach pléna Slovenskej rektorskej 

konferencie sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva školstva SR, Rady vyso-
kých škôl SR, Študentskej rady vysokých škôl SR, Akreditačnej komisie a Od-
borového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ako aj ďalší pozvaní 
hostia.

Legislatíva

Členovia pléna Slovenskej rektorskej konferencie mali možnosť pripomien-
kovať v medzirezortných pripomienkových konaniach legislatívne návrhy, ktoré 
predložilo Ministerstvo školstva SR, a to:

Návrh na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej 
školy s názvom „Medzinárodná vysoká škola (univerzita) Majstra Pavla 
v Košiciach“;
Návrh na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej 
školy s názvom „Vysoká škola financií a bankovníctva v Bratislave“;
Návrh na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej 
školy s názvom „Vysoká škola manažmentu, cestovného ruchu a informa-
tiky“;
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vyso-
kých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Návrh stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva;
Návrh legislatívneho zámeru zákona o celoživotnom vzdelávaní;
Návrh na vymenovanie člena Akreditačnej komisie;
Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike za rok 2006 s vy-
hodnotením úspešnosti a efektívnosti grantových schém na podporu vý-
skumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov;
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ru-
munska o vedecko-technickej spolupráci;
Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou 
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Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci;
Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy – štúdia uskutočniteľnosti;
Návrh na zriadenie Výskumného a vzdelávacieho centra pre zdravú krajinu 
a ekosystémy Univerzity Spojených národov v Slovenskej republike;
Návrh Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 
2015;
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa na-
riadenie vlády SR č. 104/2003 Z.z. o Akreditačnej komisii;
Návrh na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej 
školy s názvom „Európska vysoká škola manažmentu“;
Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa určujú limity súm finančných pros-
triedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej for-
me;
Návrh opatrenia Ministerstva školstva SR z… 2007, ktorým sa určujú ma-
ximálne sumy ročného školného na akademický rok 2008/2009 pre štu-
dijné programy v externej forme;
Návrh opatrenia Ministerstva školstva SR z… 2007, ktorým sa vydáva zo-
znam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky;
Návrh vyhlášky Ministerstva školstva SR o doplňujúcom pedagogickom 
štúdiu;
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z.z. o organi-
zácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 
Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v zne-
ní neskorších predpisov;
Návrh na neudelenie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej vysokej 
školy s názvom „Severoslovenská vysoká škola n. o. v Čadci“;
Návrh Stratégie plnenia Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej 
politiky do roku 2015 na obdobie do roku 2010;
Návrh medzirezortného programu pre Operačný program Vzdelávanie;
Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch;
Návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov;
Návrh štatútu Akreditačnej komisie.
Slovenská rektorská konferencia a jej členovia boli oslovení ďalšími minis-

terstvami, aby sa vyjadrili k nasledujúcim legislatívnym návrhom:
Analýza administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007–
2013;
Návrh protokolárneho poradia predstaviteľov najvyšších orgánov štátnej 
správy a inštitúcií SR, ktorý bude súčasťou Jednotného štátneho protokolu 
SR;
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Návrh opatrení a postupnosť krokov na zabezpečenie čerpania finančných 
prostriedkov záväzku 2005 v zmysle pravidla n+2 v rámci JPD Cieľ 2, JPD 
Cieľ 3 a INTERREG IIIA SR/Rakúsko;
Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rodovú rovnosť;
Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka „Právna ochra-
na pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťa-
hu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR“ na programové obdobie 
2007–2013.
V roku 2007 pokračovalo úsilie SRK presadiť novú normu, ktorá by aktuali-

zovala vysokoškolskú legislatívu a upravila ju podľa súčasných potrieb. Plénum 
SRK rokovalo o zásadách novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 
na svojom 38. riadnom zasadnutí 13. 2. 2007 v Nitre. Na uvedenom zasadnutí 
prijalo návrh zásad zákona o vysokých školách v oblastiach:

Vytváranie európskeho vzdelávacieho priestoru;
Diferenciácia vysokých škôl;
Prepojenie vysokoškolského vzdelávania so spoločenskou praxou;
Zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania;
Podpora viaczdrojového financovania vysokých škôl;
Úprava kompetencií;
Iné úpravy.
Členovia SRK vyjadrili súhlas so stanoviskom ministra školstva SR, ktorý je 

predkladateľom návrhu novely vysokoškolského zákona, že hlavným cieľom no-
vely musí byť zlepšenie kvality vysokoškolského vzdelávania a zrovnoprávnenie 
podmienok pre verejné, ako aj súkromné vysoké školy. Hlavným cieľom SRK pri 
pripomienkovaní predloženého návrhu bolo zlepšenie riadenia a zvýšenie kvality 
vysokého školstva. Návrhy SRK mali oporu v záveroch a odporúčaniach, ktoré 
predložili hodnotitelia Európskej asociácie univerzít v hodnotiacich správach 24 
slovenských vysokých škôl.

O stave legislatívneho pokračovania novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vy-
sokých školách rokovalo plénum SRK na 39. riadnom zasadnutí 11. 4. 2007 
v Liptovskom Mikuláši. Plénum rokovalo o návrhu, ktorý ešte nebol schválený 
legislatívnou radou vlády SR, a preto nemohlo posúdiť konečnú verziu predkla-
danej novely. Preto SRK predložila ministerstvu školstva len súhrn všetkých 
pripomienok členov pléna SRK v rámci medzirezortného pripomienkového ko-
nania.

Diskusia o návrhu novely vysokoškolského zákona prebehla aj počas 40. 
riadneho zasadnutia pléna SRK 22. 6. 2007 v Bratislave. Na zasadnutí členo-
via pléna prijali so znepokojením nenáležité vyjadrenia k novele vysokoškolské-
ho zákona. Najmä výroky verejných činiteľov o údajnom posilňovaní právomoci, 
hraničiace s kriminalizáciou predstaviteľov vrcholových vzdelávacích a vedecko-
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výskumných inštitúcií. Navrhované zmeny, ktoré podporila SRK, boli motivované 
závermi z medzinárodnej evalvácie vykonanej Európskou asociáciou univerzít 
a zmenou postavenia škôl zo štátnych na verejné inštitúcie, ktoré predpoklada-
jú systém riadenia bližší privátnemu sektoru.

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie na zasadnutí 22. 6. 2007 vyjad-
rilo znepokojenie, že sa pri prerokúvaní návrhu novely zákona o vysokých ško-
lách v prípade ustanovenia o možnosti zaviesť školné pre študentov externej 
formy štúdia komplexne nezohľadňuje situácia vo vysokoškolskom vzdelávaní na 
Slovensku. Nepresadzuje sa rovnosť verejných vysokých škôl s ostatnými typmi 
vysokých škôl pred zákonom. Podľa platného zákona o vysokých školách verejné 
vysoké školy nemohli vyberať školné na žiadnom stupni a v žiadnej forme vzde-
lávania, pokiaľ nešlo o prekročenie štandardnej dĺžky štúdia. Pritom dotácia 
zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám je nepostačujúca, je najnižšia 
v krajinách EÚ a jej nedostatok ohrozuje kvalitu vzdelávania. Takýto stav plénum 
SRK označilo za neoprávnenú diskrimináciu verejných vysokých škôl, na kto-
rých leží ťarcha zabezpečovania štúdia pre asi 87 percent všetkých študentov 
prvých dvoch stupňov vysokoškolského štúdia a takmer 97 percent študentov 
tretieho (doktorandského štúdia) stupňa. SRK preto vyzvala poslancov Národ-
nej rady Slovenskej republiky, aby podporili návrh novely zákona v ustanovení 
o možnosti zaviesť školné pre študentov externej formy štúdia na verejných 
vysokých školách.

Členovia pléna Slovenskej rektorskej konferencie uzatvorili diskusiu o no-
vele zákona o vysokých školách na 40. riadnom zasadnutí 22. 6. 2007 v Brati-
slave. Slovenská rektorská konferencia podporila prijatie návrhu novely zákona 
o vysokých školách v Národnej rade SR, pretože má zásadný dosah na riadne 
fungovanie vysokých škôl v nových podmienkach. Úpravy, ktoré sa vykonali v ná-
vrhu novely, označila za prospešné pre vysoké školy.

Na 41. riadnom zasadnutí pléna SRK 1.–2. 10. 2007 v Sliači členovia 
SRK rokovali s ministrom školstva o aplikácii prijatej novely zákona o vysokých 
školách do praxe. Ako problém sa ukázal § 74 vysokoškolského zákona, ktorý 
sa týka 58-hodinového týždenného pracovného času. V tejto veci prezídium 
Slovenskej rektorskej konferencie prijalo stanovisko, ktoré odmietlo akékoľvek 
výzvy na nerešpektovanie zákona. Plénum SRK tento postup odobrilo na zasad-
nutí 30. 11. 2007 na Donovaloch. Plénum Slovenskej rektorskej konferencie 
prijalo aj stanovisko, v ktorom vyzvalo rektorov vysokých škôl financovaných 
z verejných prostriedkov, aby v plnom rozsahu aplikovali predmetné ustanove-
nie § 74, inak sa dopustia porušenia finančnej disciplíny v zmysle zákona o roz-
počtových pravidlách verejnej správy, ktorý takéto porušenie zákona peňažne 
sankcionuje.
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Financovanie

Ministerstvo školstva SR predložilo na začiatku roka 2007 na mimoriad-
nom zasadnutí pléna Slovenskej rektorskej konferencie (29. 1. 2007 v Brati-
slave) návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké 
školy na rok 2007. Plénum SRK v uznesení k návrhu metodiky konštatovalo, 
že celkový objem finančných prostriedkov vyčlenený na dotáciu vysokým ško-
lám na rok 2007 nie je rozvojový. Naopak, dostatočne nezohľadňuje potreby 
slovenskej spoločnosti. SRK opätovne vyzvala vládu SR, aby predložila harmo-
nogram zvyšovania štátnej dotácie pre vysoké školstvo a vedu tak, aby v roku 
2010 boli finančné prostriedky na vysokoškolské vzdelávanie na úrovni prie-
meru krajín OECD – 1,3 % HDP (pri predpokladanom HDP 1 860 mld. Sk ide 
o cca o 25  mld. Sk) a na vedu 1% HDP (18,6 mld. Sk). Ide totiž, podľa členov 
SRK, o jediný spôsob, ako vytvoriť podmienky pre konkurencieschopnosť slo-
venských vzdelávacích a vedeckých inštitúcií v zostrujúcej sa súťaži a v procese 
prehlbovania globalizácie. V opačnom prípade nie je možné hovoriť o budovaní 
vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

V súvislosti s metodikou, ktorá rozdeľuje finančné prostriedky na verejné 
vysoké školy, SRK žiadala, aby sa v roku 2007 použila metodika z roku 2006 
s aktualizovanými vstupnými údajmi a bez akejkoľvek zmeny koeficientov perso-
nálnej náročnosti a iných dodatočných úprav. Návrh zmien koeficientov perso-
nálnej náročnosti pre vybrané technické študijné odbory SRK považuje za ne-
systémový krok, ktorý by destabilizoval sústavu vysokoškolského vzdelávania na 
Slovensku. Členovia SRK vyjadrili všeobecný súhlas s potrebou zatraktívnenia 
technických študijných odborov, ale na základe iného systému tvorby koeficien-
tov. SRK ďalej navrhla MŠ SR vypracovať analýzu uplatnenia všetkých absolven-
tov vysokých škôl podľa študijných odborov/programov v praxi a jej použitie pri 
tvorbe novej metodiky. SRK tiež vyjadrila nesúhlas s dotáciou 5.000,– Sk na 
mesiac na interného doktoranda pre Slovenskú akadémiu vied v roku 2007 
z kapitoly MŠ SR na verejné vysoké školy.

Členovia pléna SRK vyjadrili úsilie aktívne sa podieľať na vypracovaní novej 
transparentnejšej metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vy-
sokým školám.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie prijalo 29. 5. 2007 stanovis-
ko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miest-
nych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov. V stanovisku zaslanom Ministerstvu fi-
nancií SR a Ministerstvu školstva SR, ako aj predsedovi vlády SR, prezídium 
Slovenskej rektorskej konferencie vyjadrilo nesúhlas s návrhom Ministerstva 
financií SR, ktoré chcelo zrušiť uplatňovanie zákonného oslobodenia od dane 

z nehnuteľnosti pre pozemky a na nich stojace stavby slúžiace na vzdelávanie 
alebo vedeckovýskumné účely vo vlastníctve vysokých škôl.

SRK argumentovala, že vysoké školy ako nositelia špičkového vzdelávacie-
ho a výskumného potenciálu Slovenskej republiky dokážu v prípade oslobodenia 
od dane získané prostriedky efektívnejšie využiť na svoj rozvoj. Predchádzajúci 
stav, ktorý umožňoval vyrubovanie daní, bol poznačený veľkými miestnymi roz-
dielmi. Existovali obce, v ktorých daň vôbec nebola vyrubená, a na druhej strane 
zase obce – mestá, kde sa vysoké školy zdaňovali rovnako ako podnikateľské 
subjekty. Vysoké školy pre svoju hlavnú činnosť potrebujú vhodné priestorové 
zabezpečenie, ktoré je vysoko špecifické a ich zdanenie sadzbami používanými 
pre podnikateľské subjekty považuje SRK za neprimerané. Prezídium Sloven-
skej rektorskej konferencie nakoniec vyzvalo na zachovanie súčasného stavu.

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie rokovalo na zasadnutí 
22. 6. 2007 o pravidlách delenia dotácie zo štátneho rozpočtu na verejné vy-
soké školy v roku 2008 a návrhu štátneho rozpočtu na rok 2008 pre kapitolu 
školstva a prvých východiskách štátneho rozpočtu. Plénum Slovenskej rektor-
skej konferencie sa oboznámilo s predbežným návrhom štátneho rozpočtu 
na rok 2008 – kapitola vysoké školy aj na svojom mimoriadnom zasadnutí 
3. 9. 2007 v Bratislave a vyslovilo zásadný nesúhlas s návrhom. Predložený ná-
vrh nenapĺňa ciele lisabonskej stratégie požadujúcej investovať do vysokoškol-
ského vzdelávania 2 % HDP do roku 2010. To by malo pre SR predstavovať 36 
miliárd Sk vynaložených na vzdelávanie pre verejné vysoké školy do roku 2010.

Na 41. riadnom zasadnutí pléna SRK 1.–2. 10. 2007 na Sliači členovia SRK 
rokovali s predstaviteľmi ministerstva školstva o návrhu štátneho rozpočtu na 
rok 2008 v kapitole vysoké školy. Na zasadnutí Ing. Ján Gašperán, predseda 
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý vystúpil ako 
hosť, oboznámil členov SRK so stanoviskom odborového zväzu k návrhu roz-
počtu verejnej správy na rok 2008 (školstvo). V súvislosti s návrhom štátneho 
rozpočtu na rok 2008 členovia Slovenskej rektorskej konferencie požiadali mi-
nistra školstva SR, aby pri rozdeľovaní finančných prostriedkov z priorít vlády 
SR v rozpočte na rok 2008 na vedu a vysokoškolské vzdelávanie presadzoval 
taký návrh, aby vysoké školy, ktoré boli v týchto oblastiach dlhodobo podfinan-
cované, ďalej nestrácali konkurencieschopnosť v európskom a svetovom ve-
deckom a vzdelávacom priestore. Celkový nárast rozpočtu v kapitole na vysoké 
školy na rok 2008, podľa Slovenskej rektorskej konferencie, neumožňuje rozvoj 
vysokých škôl.

Na 42. zasadnutí pléna SRK 30. 11. 2008 minister školstva SR predstavil 
členom SRK návrh metodiky rozpisu dotácie na verejné vysoké školy zo štátne-
ho rozpočtu na rok 2008.
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Zabezpečenie kvality

Na základe záverov summitu ministrov zodpovedných za vysoké školstvo 
v Berlíne (2003), po analýze stavu v slovenskom vysokom školstve, rokova-
niach v Európskej asociácii univerzít a Slovenskej rektorskej konferencii, členo-
via SRK schválili projekt inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl SR, ktorý 
finančne podporilo Ministerstvo školstva SR na základe uznesenia vlády SR č. 
872 z 9. 11. 2005.

Projekt začal v roku 2005 evaluáciou 10 vysokých škôl a pokračoval v ro-
ku 2006 návštevami EUA odborníkov a predložením ich hodnotiacich správ. 
Ostatné vysoké školy začali s prácami na sebahodnotiacich správach v roku 
2006 a hodnotiace návštevy absolvovali v roku 2007. Do konca roka 2007 
všetkých 23 vysokých škôl absolvovalo evaluácie EUA a dostalo hodnotiace 
správy EUA. Zároveň sa v roku 2007 zapojila do projektu posledná verejná 
vysoká škola. SRK konštatuje, že v projekte inštitucionálneho hodnotenia boli 
hodnotené všetky verejné a štátne vysoké školy, ako aj jedna súkromná vysoká 
škola. Viac informácií o projekte obsahuje webová stránka www.srk.sk.

V máji 2007 Slovenská rektorská konferencia zorganizovala sériu rozho-
vorov tímu odborníkov Európskej asociácie univerzít s účastníkmi vzdelávacieho 
a vedeckovýskumného sektora. Cieľom rozhovorov bolo doplniť si informácie 
o celkovej situácii v slovenskom vysokom školstve pre potreby podania správy 
o celkovej evaluácii, o pozitívnych podnetoch, problémoch a odporúčaniach, ktoré 
vzišli z jednotlivých inštitucionálnych správ a z analýzy národných údajov spojených 
s výskumom. Slovenská rektorská konferencia spolu s ministerstvom školstva 
pripravila stretnutia zástupcov EUA s členmi Slovenskej rektorskej konferencie, 
prorektormi zodpovednými za výskumnú činnosť, so zástupcami Slovenskej aka-
démie vied, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, so zástupcami Ob-
chodnej a priemyselnej komory, Zväzu priemyslu Slovenska, Zväzu priemyselných, 
výskumných a vývojových organizácií, ale aj s poslancami z Výboru Národnej rady 
SR pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport, so zástupcami Ministerstva školstva 
SR, Ministerstva financií SR a Ministerstva hospodárstva SR, so zástupcami or-
ganizácií financujúcich výskum ako VEGA, KEGA a Agentúra na podporu výskumu 
a vývoja, s členmi poradného orgánu vlády SR pre vedu a techniku. Hodnotitelia 
navštívili a viedli rozhovory aj s členmi akademickej obce Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

S cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania Minister-
stvo školstva SR na podnet Slovenskej rektorskej konferencie vytvorilo centrál-
ny register študentov a centrálny register zamestnancov. Plénum Slovenskej 
rektorskej konferencie odporučilo, aby sa garanti definovali v rámci študijných 
odborov tak, aby garancia bola obmedzená len na jeden študijný odbor.

V súvislosti s komplexnou akreditáciou sa členovia SRK zaujímali o aktuálne 
dianie v procese a stav predkladania žiadostí. Komplexnú akreditáciu ovplyvnila 
novela vysokoškolského zákona, ktorá zmenila kategorizáciu vysokoškolských 
inštitúcií. Teda boli vypracované aj nové kritériá zaraďovania škôl. Členovia SRK 
rokovali na svojom mimoriadnom zasadnutí 3. 9. 2007 v Bratislave o návrhu 
nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 104/2003 
Z.z. o Akreditačnej komisii a návrhu kritérií na začlenenie vysokých škôl. O návr-
hu upravených kritérií na začlenenie vysokých škôl rokovalo plénum SRK aj na 
42. riadnom zasadnutí 30. 11. 2007 na Donovaloch. K návrhu prijali členovia 
SRK pripomienky, ktoré sa potom predložili ministrovi školstva SR.

Veda a výskum

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie sa zaoberalo postavením dokto-
randov. SRK odporučilo Ministerstvu školstva SR riešiť postavenie doktoran-
dov ako študentov tretieho stupňa štúdia a to najmä v oblasti sociálneho, ne-
mocenského i zdravotného poistenia a úrazového poistenia. Na mimoriadnom 
zasadnutí 3. 9. 2007 členovia pléna SRK vyzvali ministra školstva SR riešiť sú-
časné nevyhovujúce sociálne postavenie doktorandov. Napriek tomu Slovenská 
rektorská konferencia dostala otvorený list interných doktorandov Slovenska, 
ktorý upozorňoval na problémy sociálneho zabezpečenia doktorandov. Plénum 
sa týmto listom zaoberalo a na svojom zasadnutí 30. 11. 2007 vyjadrilo podpo-
ru aktivite združenia doktorandov na slovenských vysokých školách.

Členovia pléna SRK na základe návrhu Európskej asociácie univerzít sú-
hlasili s pristúpením k elektronickej petícii pre garantovaný otvorený prístup 
k výsledkom verejne financovaného výskumu v roku 2007.

Na 41. riadnom zasadnutí pléna SRK 1.–2. 10. 2007 v Sliači boli členovia 
SRK informovaní o konaní veľtrhu vedy, techniky a vzdelávania (14.–17. 11. 2007, 
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra). Prezident SRK vyzval členov SRK, aby sa 
zúčastnili na veľtrhu, ktorý označil za príležitosť na prezentáciu.

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie podporili v roku 2007 kandida-
túru mesta Vroclav na sídlo Európskeho technologického inštitútu.

Koordinácia a podpora vzájomnej spolupráce rektorov vysokých škôl

Plénum Slovenskej rektorskej konferencie sa venovalo aj problematike 
stredného školstva, najmä v súvislosti s maturitnou skúškou a jej akceptova-
ním vysokými školami ako kritériom prijatia na vysokú školu. Plénum súhlasi-
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lo s odporúčaniami pracovnej komisie SRK, ktoré boli vypracované spoločne 
s predstaviteľmi Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky 8. 
februára 2007.

Členovia SRK na zasadnutiach rokovali o centrálnych úlohách ministerstva 
školstva, konkrétne o centrálnom registri študentov a registri zamestnancov 
vysokých škôl.

V priebehu roka 2007 členovia pléna SRK rokovali o pokračovaní rozvo-
jových projektov, najmä o jednotnom finančnom informačnom systéme pre 
verejné vysoké školy – Sofia. Na 41. riadne zasadnutie pléna SRK v Sliači boli 
pozvaní okrem predstaviteľov ministerstva školstva aj zástupcovia spoločností 
Siemens IT Solutions, s. r. o., a VARIAS, a. s., ktoré zabezpečujú systém. Slo-
venská rektorská konferencia vzala na vedomie informáciu riaditeľov konzor-
cia firiem o stave projektu jednotného finančného informačného systému pre 
verejné vysoké školy. Členovia SRK požiadali ministra školstva SR, aby sa v čo 
najkratšom čase a v súčinnosti s verejnými vysokými školami doriešili právne 
náležitosti projektu. SRK tiež žiadala, aby ministerstvo školstva zabezpečilo pra-
videlné zvolávanie Riadiaceho výboru pre projekt Sofia, zloženého z rektorov 
verejných vysokých škôl a plnohodnotné fungovanie OCIS-u pre dlhodobú integ-
ráciu a inováciu systému.

Plénum SRK súhlasilo s projektom Student LIVE firmy Microsoft Slovakia, 
s. r. o. Ide o nový komunitný program spoločnosti pre študentov z celého sve-
ta.

Štrukturálne fondy

SRK mala možnosť pripomienkovať právne dokumenty týkajúce sa čerpa-
nia štrukturálnych fondov SR. Minister školstva SR pravidelne informoval členov 
pléna SRK o príprave výzev na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie, 
o ich štruktúre a obsahu. Prezident SRK niekoľkokrát zopakoval na zasadnutiach 
pléna SRK a v diskusii s predstaviteľmi ministerstva školstva, že bratislavské vy-
soké školy sú znevýhodnené pri čerpaní finančných prostriedkov z eurofondov.

Vnútorné záležitosti

Slovenská rektorská konferencia upravila svoje stanovy, ktoré boli v roku 
2007 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR. Nové stanovy vytvorili v rámci 
SRK dve komory – komoru rektorov verejných a štátnych vysokých škôl a ko-
moru rektorov alebo štatutárnych orgánov súkromných vysokých škôl. Záro-

veň v komore rektorov alebo štatutárnych orgánov súkromných vysokých škôl 
určili päť kuriálnych hlasov a navyše len jeden kuriálny hlas za každú ďalšiu aj 
začatú päticu rektorov či štatutárnych zástupcov.

Na 41. riadnom zasadnutí pléna SRK 1.–2. 10. 2007 v Sliači členovia pléna 
prijali rokovací poriadok SRK. Na ďalšom zasadnutí 30. 11. 2007 v Donovaloch 
plénum SRK schválilo úpravy volebného poriadku SRK.

Konferenčné podujatia

Slovenská rektorská konferencia pripravila seminár Vzdelávanie na tech-
nických vysokých školách v SR, ktorý sa konal 12. 6. 2007 v Bratislave. Poduja-
tie malo ambíciu vytvoriť priestor na rozhovory medzi akadémiou technického 
zamerania a praxou o potrebách priemyslu a malých a stredných podnikov. Žiaľ, 
záujem zo strany zamestnávateľov bol nízky. Napriek tomu prezentácie, ktoré 
tu odzneli, poskytli predstavu o potrebách automobilového priemyslu a sektora 
informačných a komunikačných technológií.

V programe vystúpil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Miko-
laj. Minister informoval o novele vysokoškolského zákona a za jeden z jej cieľov 
označil vytvorenie podmienok pre vysoké školy, aby sa správali podnikateľsky 
a spolupracovali s praxou. Viceprezident SRK prof. Ján Bujňák zo Žilinskej uni-
verzity zdôraznil potrebu ľudských zdrojov vo výskume a dôležitosť doktorand-
ského štúdia. Juraj Studeník z Podnikateľskej aliancie Slovenska ponúkol pohľad 
podnikateľského sektora na medzisektorovú mobilitu. Prorektor Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave doc. Robert Redhammer označil za hlavnú 
úlohu vysokej školy vzdelávanie na celý život v meniacich sa podmienkach. Ing. 
Róbert Šimončič, generálny riaditeľ Microsoft SR, s. r. o., informoval o spo-
lupráci firmy na globálnej úrovni a aktivitách založených na inováciách, ktoré 
označil za kľúč a základ modernej spoločnosti. Ing. Juraj Sabaka z IT asociácie 
Slovenska zdôraznil, že pre väčšinu pracovných miest v IT technológiách stačí 
odborné stredoškolské alebo bakalárske vzdelanie. Za kľúčové vo vzdelaní ozna-
čil flexibilitu pred prípravou na mieru, priemyselné certifikáty, jazyky, analytic-
ké myslenie, schopnosť definovať a riešiť problémy. Ing. Jozef Uhrík, prezident 
Zväzu automobilového priemyslu SR, označil situáciu v strednom odbornom 
školstve za dramatickú a zdôraznil potrebu jeho preferovania štátom. Pokiaľ 
ide o oblasť vysokého školstva, súčasný stav označil za uspokojivý. Dodal, že 
priemysel sa musí prispôsobiť bolonskej reforme vo vysokom školstve. Za prob-
lém označil, že väčšina absolventov bakalárskeho štúdia technických smerov 
pokračuje v štúdiu na druhom stupni a nejde do praxe. Ďalšie informácie o po-
dujatí sa nachádzajú na www.srk.sk.
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Nominácie členov Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia nominovala svojich členov do rozličných 
akademických, ale aj celospoločenských výborov, orgánov či komisií. Zároveň 
mala možnosť nominovať akademických pracovníkov a funkcionárov vysokých 
škôl do komisií a poradných orgánov na národnej i medzinárodnej úrovni.

Členstvo v iných domácich organizáciách

Slovenská rektorská konferencia je jednou z organizácií, ktoré založili v ro-
ku 2005 Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky (HSV SR). Základ-
ným poslaním HSV SR je prispievať k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce 
a sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi a organizáciami spoločností 
v Slovenskej republike s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru a porozumenie pri zdo-
konaľovaní modelu pluralitnej a participačnej demokracie v podmienkach Slo-
venska.

Povinnosťou SRK je úhrada ročného členského poplatku v HSV SR. Plénum 
SRK súhlasilo s úhradou poplatku vo výške 10 000,- Sk za rok 2007 na 39. 
riadnom zasadnutí 11. 4. 2007 v Liptovskom Mikuláši.

Cena GRAND PRIX Ľudovej banky za vzdelanosť

Ľudová banka, a. s., a Slovenská rektorská konferencia od roku 1997 kaž-
doročne udeľovali cenu GRAND PRIX Ľudovej banky za vzdelanosť. Ocenenie 
sa udeľovalo najlepším absolventom všetkých vysokých škôl na Slovensku. Zá-
merom tohto projektu bolo motivovať študentov, aby dosahovali lepšie študijné 
výsledky a upriamiť pozornosť verejnosti na význam vzdelania a vzdelanosti pre 
spoločnosť. Nové vedenie Ľudovej banky, a. s., sa roku 2007 rozhodlo prehod-
notiť projekt, preto sa v minulom roku podujatie nekonalo. Všetky ročníky ceny 
Grand Prix Ľudovej banky za vzdelanosť rezonovali v akademickej obci, ocenení 
absolventi boli prezentovaní vysokou školou, a preto veríme, že spolupráca Slo-
venskej rektorskej konferencie a Ľudovej banky, a. s., bude v budúcnosti pokra-
čovať.

V mene všetkých ocenených absolventov a členov Slovenskej rektorskej 
konferencie vyjadrujeme vďaku Ľudovej banke, a. s., za spoluprácu a podporu 
najlepších absolventov všetkých vysokých škôl na Slovensku.

Cena Wernera von Siemens Excellence Award

V roku 2007 sa konal 7. ročník udelenia ceny Werner von Siemens Excel-
lence Award, ktorá slúži na podporu výnimočných výkonov v oblasti vzdelávania 
a vedeckého výskumu. Cenu zriadili spoločnosti Siemens, s. r. o., Siemens Busi-
ness Services, s. r. o., SWH, s. r. o., a Slovenská rektorská konferencia.

Ocenenie udeľujú Siemens a SRK na Slovensku v troch kategóriách: vý-
skum, podpora študijného pobytu v zahraničí a v kategórii diplomová a dokto-
randská práca. V roku 2007 sa do súťaže zapojili študenti z piatich vysokých 
škôl s 35 projektmi, čo je o päť viac ako vlani. Najviac súťažiacich vyslala Žilin-
ská univerzita v Žiline (16 prác) a Slovenská technická univerzita v Bratislave 
(10), ktoré už tradične majú v súťaži najvyššiu účasť. Do súťaže sa zapojila aj 
Univerzita Komenského (6), Technická univerzita v Košiciach (3) a Technická 
univerzita vo Zvolene (1). Odborná komisia posudzovala dve výskumné práce, 
7 doktorandských prác a 26 diplomových prác. Do finálového kola spojeného 
s prezentáciami vybrala 8 projektov.

Zahraničné aktivity

Európska asociácia univerzít (European University Association, EUA) zdru-
žuje národné rektorské konferencie, univerzity či iné akademické organizácie 
v Európskom vysokoškolskom priestore. Vytvára priestor pre tvorbu vysokoš-
kolskej akademickej politiky na európskej úrovni, ale aj priestor na spoluprácu 
svojich členov. Slovenská rektorská konferencia je riadnym kolektívnym členom 
s právom účasti na zasadnutiach výboru a valného zhromaždenia a plným hla-
sovacím právom. Deväť slovenských univerzít bolo v roku 2007 individuálnymi 
členmi s právom účasti na valných zhromaždeniach a plným hlasovacím prá-
vom a jedna univerzita s právom pridruženého člena.

Slovenská rektorská konferencia je jedným zo zakladajúcich členov Európ-
skej asociácie univerzít. V osobe prezidenta SRK sa zúčastňuje na zasadnutiach 
výboru EUA a valnom zhromaždení. EUA pravidelne organizuje dvakrát v roku 
konferencie, na ktorých sa zúčastňujú prezident SRK, generálna sekretárka 
SRK, ale aj členovia SRK, ktorých vysoké školy sú individuálnymi členmi EUA. 
Povinnosťou SRK ako člena EUA je úhrada členského poplatku. Na 38. riadnom 
zasadnutí 13. 2. 2007 v Nitre plénum SRK schválilo úhradu členského príspev-
ku v EUA na rok 2007 v celkovej výške 2 469 eur.
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Spolupráca s Európskou asociáciou univerzít

Európska asociácia univerzít pripravila pre svojich členov v roku 2007 dve 
nadnárodné konferencie, štyri zasadnutia výboru, zasadnutie valného zhromaž-
denia a ďalšie podujatia, na ktorých sa zúčastnili aj zástupcovia SRK. Konkrétne 
išlo o (i) zasadnutia výboru EUA (25.–26. 1. 2007) vo Viedni (Rakúsko), (ii) za-
sadnutie výboru EUA (28. 3. 2007), zasadnutie generálnych sekretárov národ-
ných rektorských konferencií (28. 3. 2007), 6. valné zhromaždenie EUA (29. 
3. 2007) a 4. EUA konvencia s názvom Európske univerzity po roku 2010. Rôz-
norodosť so spoločným cieľom (29.–31. 3. 2007) v Lisabone (Portugalsko); (iii) 
zasadnutie výboru EUA (24. 10. 2007), mimoriadne valné zhromaždenie EUA 
(25. 10. 2007) a konferencia EUA Samospráva európskych univerzít po roku 
2010: rôznorodosť poslania, autonómia a zodpovednosť 25.–27. 10. 2007 vo 
Vroclave (Poľsko). EUA v roku 2007 pokračovala v organizovaní projektu Eu-
rópske fórum pre zabezpečenie kvality. Druhé fórum s názvom Aplikácia a vy-
užívanie procesov zabezpečenia kvality: stratégia a prax (15.–17. 11. 2007) sa 
konalo v Ríme (Taliansko).

Výbor EUA (25.–26. 1. 2007) vo Viedni sa venoval predovšetkým vnútor-
ným záležitostiam EUA, príprave konvencie v Lisabone. Na zasadnutí zastupo-
val SRK prezident prof. Vladimír Báleš.

Na zasadnutí výboru EUA a 4. konvencii v Lisabone sa zúčastnili za SRK 
prezident SRK prof. Vladimír Báleš a generálna sekretárka SRK Mgr. Mária Či-
kešová. Rokovanie EUA sa venovalo najmä vede a výskumu. V uvedenom období 
sa na európskej úrovni diskutovalo o právomoci a zložení Európskej výskumnej 
rady (European research council). Tá má financovať tzv. „frontier research“, 
teda základný výskum. EUA sa aktívne podieľala na rokovaniach o kompeten-
ciách a zložení Európskeho technologického inštitútu (European technology ins-
titute, ETI), ktorý má byť ďalším nástrojom podpory základného výskumu v Eu-
rópe. EUA v rámci politických diskusií predkladala stanoviská, ktoré prerokoval 
aj výbor EUA.

V stanovisku prijatom na zasadnutí výboru v Lisabone EUA zdôraznila po-
trebu nezávislosti ETI od členských štátov a existenciu tzv. „fresh money“ zo sú-
kromného sektora. EUA odporučila zmenšiť navrhované ETI komunity, pričom 
sa v pôvodnom návrhu hovorilo o počte 1 000 akademického/výskumného 
a technického personálu a 600 postgraduantoch. EUA trvala na tom, aby jedi-
nými inštitúciami, ktoré budú udeľovať tituly v rámci ETI, boli univerzity.

Výbor EUA sa ďalej venoval príprave valného zhromaždenia EUA a vnútor-
ným záležitostiam. Vzhľadom na skutočnosť, že EUA tvoria dve organizácie za-
ložené v dvoch krajinách a spadajúce pod dve rôzne jurisdikcie, vedenie EUA sa 
usiluje zjednotiť vnútorné predpisy asociácie. Z tohto dôvodu sa v roku 2007 

viedli na rokovaniach výboru EUA dlhé diskusie o druhoch členstva a kritériách 
na členstvo. EUA tiež zriadila komisiu, ktorej cieľom je nominovať nového prezi-
denta a členov rady EUA v nasledujúcich voľbách. Jedným z členov komisie je 
viceprezident SRK prof. Ján Bujňák.

Valné zhromaždenie EUA v Lisabone okrem iného schválilo pravidlá postu-
pu pre schvaľovanie zmien stanov EUA, rozpočet na rok 2007 a hospodársku 
správu za rok 2006, ale aj výšku členských príspevkov na rok 2008.

Štvrtá konvencia európskych vysokých škôl Európske univerzity po roku 
2010. Rôznorodosť so spoločným cieľom, ktorá sa konala v Lisabone, bola 
zameraná na aplikáciu bolonského procesu a založenie Európskeho vysokoš-
kolského priestoru, politiky pre zlepšenie výskumu a inovácií. Venovala sa zod-
povednosti európskych univerzít v globálnom prostredí, zvýšeniu kvality a krea-
tivity. Významnou a častou témou konferencií EUA je financovanie európskych 
univerzít.

Na konvencii v Lisabone bol prezentovaný koncept Európskej výskumnej 
rady (ERC). Uvedená inštitúcia bola zriadená v rámci 7. rámcového programu 
a to špecifického podprogramu „Myšlienky“. Jej rozpočet na roky 2007–2013 
je 7,51 miliárd eur. Ide o nezávislú inštitúciu, ktorá má podporovať excelentnosť 
vo výskume. Dôležitým motivačným prvkom je podpora mladých výskumníkov 
a tým aj zlepšenie šancí Európy vo výskume.

Konvencia ukázala na jeden z paradoxov bolonskej reformy,  ktorým je spo-
ločenský dialóg. Zo sociálnych cieľov reformy je najdôležitejšie rozšíriť prístup 
k vzdelávaniu pri zachovaní kvality. Jedným zo záverov konvencie bolo potvrde-
nie potreby silnej autonómie pre vysoké školy a dostatočných a trvalých finan-
čných zdrojov. Prax ukázala, že medzi silnými univerzitami, vnútornou kvalitou 
a autonómiou je vzájomný vzťah.

V oblasti výskumu a inovácií prax ukazuje, že je lepší strategický manaž-
ment, než strategické plánovanie. Školy musia budovať konzorciá, partnerské 
zoskupenia, vytvárať pozitívne prostredie, ktoré priláka mladé talenty. Naďalej 
treba zlepšovať prepojenie medzi vedou a vzdelávaním a hľadať mechanizmy 
prenosu vedomostí na malé a stredné podniky.

Diskusia o financovaní európskych univerzít potvrdila, že autonómia musí 
byť založená na adekvátnom verejnom financovaní. Dôležitým prvkom je orga-
nizačná a personálna autonómia. Platí však, že univerzity musia pochopiť, že 
to zahŕňa aj zodpovednosť. Stále sa hovorí o rastúcej dôležitosti vysokých škôl 
pre konkurencieschopnú Európu, ale dostatočné financovanie vysokého škol-
stva neexistuje. Preto univerzity musia diverzifikovať zdroje a vynakladať ich 
efektívne.

Na konvencii v Lisabone sa zúčastnil a s prejavom vystúpil predseda Eu-
rópskej komisie J. M. Barosso. Za súčasné výzvy, ktorým čelí Európa, označil 
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globalizáciu, klímu a energie a zmeny v populácii – najmä starnutie. Ide o ob-
lasti, v ktorých môžu univerzity hľadať riešenia, ale aj uplatnenie. Európa musí 
čeliť globalizácii, nie sa pred ňou skrývať. Zdôraznil potrebu inovácií na základe 
poznatkov, európske centrá excelencie, flexibilnú spoluprácu medzi vysokými 
školami a priemyslom. Financovanie univerzít je dôležité. Za imperatív označil 
na európskej úrovni 2 % HDP pre vysoké školy a 3 % HDP pre výskum. Informo-
val o pripravovanom prijatí zelenej knihy o Európskom výskumnom priestore.

Zabezpečenie kvality je dôležitým prvkom vysokoškolského sektora. EUA 
zabezpečuje pre svojich členov službu inštitucionálnych evaluácií ako tzv. Inšti-
tucionálny evaluačný program. Ide o jednu z najžiadanejších služieb EUA. Aj slo-
venský vysokoškolský sektor využil túto možnosť v rámci projektu inštitucionál-
neho hodnotenia vysokých škôl, ktorý prebieha od roku 2005.

Európska asociácia univerzít od roku 2006 organizuje tzv. Fórum pre kvali-
tu, ktoré sa stretáva raz ročne s cieľom tvoriť politiku pre oblasť zabezpečenia 
kvality, informovať o vývoji a šíriť príklady dobrej praxe. V roku 2007 sa konalo 
druhé stretnutie fóra s názvom Aplikácia a využívanie procesov zabezpečenia 
kvality: stratégia a prax, na ktorom sa za SRK zúčastnili dvaja zástupcovia: prof. 
Juraj Sinay, bývalý prezident SRK, v súčasnosti čestný člen SRK a predseda 
projektu inštitucionálneho hodnotenia, a generálna sekretárka SRK Mgr. Mária 
Čikešová. V rámci jednej z pracovných komisií prezentovali projekt inštitucionál-
neho hodnotenia.

EUA fórum sa v roku 2007 venovalo aplikácii a používaniu procesov za-
bezpečenia kvality vyjadrených v Štandardoch a smerniciach pre zabezpeče-
nie kvality v Európskom vysokoškolskom priestore. Na plenárnom zasadnutí 
zástupca EUA zdôraznil potrebu jednotných štandardov, ktoré však nechávajú 
vysokej škole priestor pre inováciu a kreativitu, aby vybudovala procesy kvality 
podľa vlastných požiadaviek a možností. 4 000 vysokých škôl v Európe nemôže 
byť rovnakých, ale práve v rôznorodosti je sila európskeho vysokého školstva.

Prítomní sa oboznámili s doterajším pokrokom v oblasti kvality od podpisu 
Bolonskej deklarácie. Ukazuje sa, že na inštitúciách, ktoré nemajú dostatočne 
rozvinuté vlastné vnútorné procesy zabezpečenia kvality, populárnejšie sú ex-
terné procesy ako akreditácia. Naopak, ak má vysoká škola dobre rozvinuté 
vnútorné procesy, dáva im prednosť. Stále sú však výzvy, ktorým Európa čelí, 
ako napr. na inštitucionálnej úrovni prepojenie výskumu a vzdelávania, dopad 
rebríčkov, atď. Dôležitým prvkom budovania kultúry kvality na vysokých školách 
je aplikácia Štandardov a smerníc pre zabezpečenie kvality v Európskom vyso-
koškolskom priestore, ktoré vypracovala ENQA.

Zaujímavé informácie predniesla zástupkyňa CEEN, ktorá informovala 
o prieskume mapujúcom aplikáciu štandardov a smerníc v agentúrach stred-
nej a východnej Európy. Prieskum ukázal, že najslabšie sú aplikované interné 

procesy zabezpečenia kvality na vysokých školách. Externé procesy na vyso-
kých školách sú zavedené a historicky majú silnejšie postavenie. Potvrdzuje to 
aj príklad Slovenska. Kvalita by sa mala budovať zdola nahor, ale v prípade krajín 
strednej a východnej Európy to tak nie je. Naopak, prezentácie Škandinávie po-
tvrdili, tak ako je to v anglosaskom systéme, že vysoké školy dávajú prednosť 
interným procesom, pretože tu majú dlhšiu tradíciu a štát nikdy nepociťoval 
potrebu kontroly.

Fórum sa zatiaľ sústreďuje len na problematiku zabezpečenia kvality vo 
vzdelávaní a nezaoberá sa výskumom. Ukazuje sa, že Európa nevie merať kva-
litu vo výskume a akademická obec nemá odvahu začať ani diskusiu o tejto 
téme.

Na konferencii EUA, ktorá sa konala vo Vroclave v októbri 2007, sa za 
SRK zúčastnili prezident SRK prof. Vladimír Báleš a generálna sekretárka SRK 
Mgr. Mária Čikešová. Konferencia s názvom Samospráva európskych univerzít 
po roku 2010: rôznorodosť poslania, autonómia a zodpovednosť sa venova-
la problematike samosprávy a zodpovednosti univerzít s dôrazom na vývoj po 
roku 2010, keď má byť zavŕšená bolonská reforma.

V rámci zodpovednosti sa konštatovalo, že univerzity musia predkladať 
správy rôznym kategóriám a rozličným spôsobom, pričom v priemysle je bežná 
jedna správa (transparentná a jasná). Správy majú povahu oficiálnu a politickú, 
sú určené rôznym skupinám účastníkov a z toho vyplýva ich vzájomná nezluči-
teľnosť. Univerzita musí preto nájsť správnu pozíciu. Z praxe sa ukazuje, že uni-
verzita by sa mala pri skladaní účtov pozerať na výšku percenta financovania, 
ktoré daní účastníci prinášajú.

Cieľom konferencie bolo diskutovať o meniacom sa vzťahu medzi vysoký-
mi školami a vládami, preskúmať stratégie pre optimalizáciu inštitucionálnej 
autonómie a prezentovať príklady z Európy. Autonómia sa čoraz väčšmi stáva 
stredobodom pozornosti akademickej obce. Je to prostriedok, nie záverečný 
cieľ. Autonómia má umožniť vysokým školám, aby boli flexibilnejšie, reagovali 
na potreby praxe, spoločenské požiadavky, získavali ďalšie finančné prostriedky 
a pod. Aby to vysoké školy dosiahli, musí byť autonómia, tak ako je právne defino-
vaná, aj reálna. Vysoké školy potrebujú operatívnu autonómiu. Všetky inštitúcie 
musia mať priestor, aby definovali a vykonávali svoje poslanie, upravili vnútornú 
štruktúru, riadili a robili nábor akademického a administratívneho personálu, 
spravovali rozpočet a zvyšovali externé fondy. Teda vysoké školy musia mať 
organizačnú, personálnu a finančnú autonómiu. Väčšiu autonómiu sprevádza 
väčšia zodpovednosť voči kľúčovým účastníkom, medzi ktorých patria študenti, 
rodičia, vlády, prax.
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Ďalšie zahraničné aktivity a konferenčné podujatia

Prezident SRK sa ako člen delegácie ministra školstva SR zúčastnil, na 
ministerskom summite v Londýne, ktorý sa konal 16.–18. 5. 2007. Summit je 
súčasťou bolonského procesu a hlavnou témou bola vysokoškolská reforma po 
roku 2010.

Členovia pléna Slovenskej rektorskej konferencie sa v dňoch 24. 
a 25. 10. 2007 zúčastnili na výjazdovom zasadnutí pléna SRK v Bruseli. Vý-
jazd bol súčasťou Dňa SR v Hospodárskom a sociálnom výbore SR. Plénum 
SRK sa tiež stretlo s komisárom Európskej komisie zodpovedným za vzdeláva-
nie Jánom Figeľom. Na stretnutí s komisárom sa rokovalo o zmene chápania 
„univerzity“, pričom je potrebné v jej rámci pestovať aj celoživotné vzdelávanie. 
Hovorilo sa o čoraz populárnejšom programe mobility Erasmus, na ktorom 
sa v súčasnosti zúčastňuje 200 000 európskych vysokoškolských študentov 
ročne. Uvedený počet sa môže v najbližších rokoch zdvojnásobiť. Budúci rok 
sa pripravuje pilotný projekt mobility pre umelcov po skončení štúdia a možno 
pribudne aj „podnikateľský Erasmus“. Komisár Ján Figeľ hovoril o príprave dru-
hej fázy programu spolupráce s tretími krajinami na poli vysokoškolského vzde-
lávania Erasmus Mundus. Najväčší záujem študovať na európskych vysokých 
školách majú v tomto projekte Indovia, Číňania a Kanaďania. Komisár uviedol, 
že Slovensko by sa malo viac presadiť v spoločnom Európskom vysokoškolskom 
priestore a vyzval Slovenskú rektorskú konferenciu, aby sa aktívnejšie zapojila. 
Prezident SRK prof. Vladimír Báleš informoval komisára pre vzdelávanie o pro-
jekte inštitucionálneho hodnotenia vysokých škôl. Komisár uvítal úsilie, ktoré 
podporuje kvalitu na vysokých školách.

Členovia SRK boli informovaní o 7. rámcovom programe a niektorých ďal-
ších aspektoch európskeho výskumného priestoru. Rámcový program je ná-
strojom, ktorý rieši potrebu Európy smerom k pracovným miestam a súťaži. 
Program za 7 rokov trvania prefinancuje 50 521 miliónov eur, program Euro-
atom za 5 rokov 2 751 miliónov eur.

V Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EHSV) sa prítomní čle-
novia SRK oboznámili s činnosťou tejto inštitúcie a pôsobením slovenských zá-
stupcov. Členovia SRK mali možnosť zúčastniť sa na verejnom plenárnom za-
sadnutí EHSV na tému Klimatické zmeny a lisabonská stratégia v priestoroch 
Európskeho parlamentu.

Členovia prezídia Slovenskej rektorskej konferencie vycestovali v rámci 
delegácie ministra školstva v dňoch 4.–11. 11. 2007 služobne do Spojených 
štátov amerických. Cieľom zahraničnej cesty bol podpis dohody o spolupráci 
v oblasti vedy a techniky medzi SR a USA. Jej súčasťou boli návštevy americ-
kých vzdelávacích inštitúcií a združení.

Viceprezident SRK prof. Ján Bujňák zastupoval SRK v dňoch 
13.–15. 12. 2007 na stretnutí členov Európskej asociácie univerzít s premi-
érom Francúzskej republiky François Fillonom na Sorbonnskej univerzite vo 
Francúzsku. Rokovanie sa konalo pri príležitosti 750 rokov existencie Sorbony, 
ako aj blížiaceho sa francúzskeho predsedníctva EU. Predstaviteľ francúzskej 
exekutívy uviedol, že prax ukazuje potrebu sprístupniť univerzity ľuďom v kaž-
dom veku, všetkým a všade. Ide teda o otvorenie univerzít v bezprecedentnom 
rozsahu. Vyzval všetkých pokúsiť sa rozšíriť celoživotné vzdelávanie tak, aby 
každý záujemca z ľubovoľného miesta únie mohol študovať kdekoľvek v jemu vy-
hovujúcom období života. Aby uspokojil svoju potenciálnu potrebu zvýšiť si kvali-
fikáciu. Požiadal EUA pripraviť Chartu celoživotného vzdelávania, ktorá by dekla-
rovala kľúčovú úlohu univerzít pri nevyhnutnom zvyšovaní kvalifikačnej úrovne 
obyvateľov Európy v globalizovanom svete. Rovnako pri podpore mobility ľudí 
v spoločnom európskom priestore.

správa sekretariátu
slovenskej rektorskej konferencie

Úlohou sekretariátu Slovenskej rektorskej konferencie je podľa stanov za-
bezpečiť administratívne, organizačné a archívne práce. Na čele sekretariátu 
je generálna sekretárka, ktorá určuje rozsah úloh v zmysle náplne práce jed-
notlivých zamestnancov. Za svoju činnosť zodpovedá prezídiu SRK, zúčastňuje 
sa na zasadnutiach pléna a prezídia bez práva hlasovať. Sekretariát okrem 
riadnych povinností zabezpečoval a koordinoval projekt inštitucionálneho hod-
notenia vysokých škôl SR.

V priebehu roku 2007 Slovenská rektorská konferencia neprijala a ani 
neprepustila žiadneho nového zamestnanca. Štruktúru sekretariátu tvorili dve 
pracovníčky. Na pozícii generálnej sekretárky Slovenskej rektorskej konferen-
cie je od roku 2001 Mgr. Mária Čikešová, asistentkou sekretariátu je p. Jana 
Petruchová.

Ďalšie informácie o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie sa primera-
ne vzťahujú aj na činnosť sekretariátu, ktorý vykonáva úlohy zadávané prezídi-
om a plénom SRK.
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správa o hospodárení 
slovenskej rektorskej konferencie

 
Činnosť Slovenskej rektorskej konferencie ako občianskeho združenia 

v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov je financovaná v nad-
väznosti na zákon o vysokých školách formou dotácie z Ministerstva školstva 
SR a z príspevkov členov. Všetky financie z dotácie boli použité ako bežné vý-
davky na činnosť Slovenskej rektorskej konferencie. Výška členského príspevku 
bola na rok 2007 schválená členmi SRK na 39. riadnom zasadnutí pléna dňa 
11. 4. 2007 v Liptovskom Mikuláši na 10 000,– Sk. Všetci členovia SRK v roku 
2007 uhradili svoje záväzky v plnej výške.

Príjmy a výdavky

1. Príspevky zo štátneho rozpočtu 1 750 000,00

2. Príjmy z finančných operácií

Úroky  2 179,81

3. Prijaté členské  300 000,00

Spolu 2 052 179,81

A. Mzdové náklady a ostatné tovary a služby

1. Mzdy a sociálne zabezpečenie

Mzdové náklady priame  404 058,00

Dohody  16 032,00

Zákonné sociálne poistenie  182 659,00

Odvody do ZP  74 276,00

Preddavky na daň  59 504,00

Stravné  11 725,70

2. Služby

Nakupované tovary a služby 142 337,20

B. Výdavky na hlavnú činnosť

Prevádzkové náklady

Kancelársky materiál a služby  306 187,40

Nájomné  6 800,00

Energie a komunikácie  71 410,40

Dopravné  114 356,20

Členské v organizáciách  181 233,27

Cestovné výdavky

Domáce a zahraničné pracovné cesty  339 659,32

Spolu 1 886 476,79

Hospodársky výsledok za rok 200� = 165 �03,02 Sk
Zostatok na účte č. 404000340�/3100 k 31.12. 200� = 20� �36,53 Sk
Zostatok na účte č. 4040003415/3100 k 31.12. 200� = 604 002,54 Sk

Informácia o hospodárení

Slovenská rektorská konferencia sa v súvislosti s financovaním svojej čin-
nosti riadi postupmi účtovania v systéme podvojného účtovníctva upraveného 
opatrením Ministerstva financií SR z 15. 11. 2000 č. 21 702/2000-92, kto-
rým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR č. V/20 531/1992 
z 13. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova a postupy účtovania 
pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie 
v znení neskorších predpisov.

K 1. 1. 2007 bol na bankovom účte Slovenskej rektorskej konferencie zo-
statok 140 078,86 Sk. Príjmy konferencie v roku 2007 tvorili:

dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 1 750 000,00 Sk
úroky z vkladov vo výške 2 179,81 Sk
členské poplatky vo výške 300 000,00 Sk
Príjmy Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2007 spolu predstavovali 

sumu 2 052 1��,�1 Sk.
Výdavky Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2007 tvorili:
členské v Hospodárskom a sociálnom výbore a členské poplatky v Európ-
skej asociácii univerzít (za rok 2007 a 2008) vo výške 181 233,27 Sk;
financovanie tuzemských a zahraničných pracovných ciest vo výške 339 
659,32 Sk;
odmena pracovníkom, s ktorými mala Slovenská rektorská konferencia 
uzavretú dohodu o vykonaní práce v roku 2006 vo výške 16 032,00 Sk;
mzdy a odmeny pracovníkov SRK vo výške 404 058,00Sk;
odvody z miezd pracovníkov vo výške 316 439,00 Sk;
stravné vo výške 11 725,70 Sk;
nakupované tovary a služby vo výške 142 337,20 Sk;
kancelárske potreby a služby vo výške 306 187,40 Sk;
poplatky za energie a komunikáciu vo výške 71 410,40 Sk;

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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prenájom kancelárskych priestorov vo výške 6 800,00 Sk;
dopravné vo výške 114 356,20 Sk.
Výdavky Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2007 spolu predstavo-

vali sumu 1 ��6 4�6,�� Sk.
Jednotlivé platby sú podložené výpismi z banky, žiadosťami o refundácie 

a príkazmi na úhradu, ktoré sú uložené na sekretariáte Slovenskej rektorskej 
konferencie. Všetky platby realizované v hotovosti sú evidované v pokladničnej 
knihe za obdobie od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007, ktorá je uložená na sekreta-
riáte Slovenskej rektorskej konferencie a príslušnými pokladničnými dokladmi. 
Zakúpený tovar je uložený na sekretariáte Slovenskej rektorskej konferencie, 
zvyšok hotovosti je uložený v pokladni sekretariátu.

Hospodársky výsledok Slovenskej rektorskej konferencie k 31. 12. 2007 za 
rok 2007 predstavoval zisk 165 �03,02 Sk. Dotácia z Ministerstva školstva 
SR vo výške 1 �50 000,00 Sk bola plne využitá v kapitole bežné výdavky na 
činnosť Slovenskej rektorskej konferencie. Celkový zostatok na bankovom účte 
č. 4040003407/3100 SRK k 31. 12. 2007 bol 207 836,53 Sk a na účte 
č. 4040003415/3100 predstavoval 604 002,54 Sk, t.j. zostatok z členských 
príspevkov a úrokov za predchádzajúce obdobie.

•
•

stanovisko dozornej rady
slovenskej rektorskej konferencie k výročnej správe 
a správe o hospodárení slovenskej rektorskej 
konferencie za rok 2007

Dozorná rada preskúmala výročnú správu o činnosti a výsledkoch hos-
podárenia a ročnú účtovnú závierku Slovenskej rektorskej konferencie za rok 
2007. Dozorná rada konštatuje, že ročná účtovná závierka je v súlade s plat-
nými predpismi Slovenskej republiky a poskytuje verný obraz o majetku, záväz-
koch, vlastnom imaní, finančnej situácii a výsledkoch hospodárenia za rok 2007 
Slovenskej rektorskej konferencie. 

Po zhodnotení výsledkov Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2007, 
tak ako ich zobrazuje účtovná uzávierka, dozorná rada Slovenskej rektorskej 
konferencie odporučila plénu Slovenskej rektorskej konferencie schváliť:

výročnú správu o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2007,
správu o hospodárení Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2007,
ročnú účtovnú závierku Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2007.

Bratislava 22. 4. 2008 

 prof. Ing. Ján Tuček, CSc., v. r.
 (predseda)

 doc. Ing. Alena Daňková, CSc., v. r.

 prof. Ondrej Šulaj, v. r.

•
•
•
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Príloha č. I
zasadnutia slovenskej rektorskej konferencie
25. 1. 2007 Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie 

v Bratislave

29. 1. 2007 Mimoriadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

5. 2. 2007 Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie 
v Bratislave

13. 2. 2007 38. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej konferencie 
v Nitre

5. 4. 2007 Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie 
v Bratislave

11. 4. 2007 39. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej konferencie 
v Liptovskom Mikuláši

12. 6. 2007 Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie 
v Bratislave

17. 7. 2007 Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie 
v Bratislave

24. 8. 2007 Mimoriadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

21. 6. 2007 Zasadnutie dozornej rady Slovenskej rektorskej konferencie

22. 6. 2007 40. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej konferencie 
v Bratislave

3. 9. 2007 Mimoriadne zasadnutia pléna Slovenskej rektorskej 
konferencie v Bratislave

21. 9. 2007 Spoločné rokovanie zástupcov Odborového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy a Slovenskej rektorskej konferencie

1.–2. 10. 2007 41. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej konferencie 
v Sliači

24.–25. 10. 2007 Výjazdové zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej konferencie 
v Bruseli

11. 12. 2007 Spoločné rokovanie zástupcov Slovenskej akadémie vied 
a Slovenskej rektorskej konferencie

29. 11. 2007 Riadne zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie 
v Bratislave

30. 11. 2007 42. riadne zasadnutie pléna Slovenskej rektorskej konferencie 
v Donovaloch

Príloha č. II
zoznam zahraničných pracovných ciest zástupcov 
slovenskej rektorskej konferencie
25.–26. 1. 2007 Zasadnutia výboru EUA vo Viedni (Rakúsko)

28.–31. 3. 2007 Zasadnutie výboru EUA, zasadnutie generálnych sekretárov 
národných rektorských konferencií, 6. valné zhromaždenie 
EUA a 4. EUA konvencia s názvom Európske univerzity po 
roku 2010. Rôznorodosť so spoločným cieľom v Lisabone 
(Portugalsko)

16.–18. 5. 2007 Ministerský summit v Londýne (Veľká Británia) v rámci 
bolonského procesu

24.–25. 10. 2007 Výjazdové zasadnutie pléna SRK v Bruseli (Belgicko)

26.–27. 10. 2007 Konferencia EUA Samospráva európskych univerzít po roku 
2010: rôznorodosť poslania, autonómia a zodpovednosť vo 
Vroclave (Poľsko)

4.–11. 11. 2007 Delegácia ministra školstva v Spojených štátoch amerických 
s cieľom podpísať dohodu o spolupráci v oblasti vedy a techniky 
medzi SR a USA

15.–17. 11. 2007 Druhé Fórum pre kvalitu s názvom Aplikácia a využívanie 
procesov zabezpečenia kvality: stratégia a prax v Ríme 
(Taliansko)

13.–15. 12. 2007 Stretnutie členov EUA s premiérom Francúzskej republiky 
v Paríži



46

Príloha č. III
publikácie
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