VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ REKTORSKEJ
KONFERENCIE
A
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
INŠTITÚTU SLOVENSKEJ REKTORSKEJ KONFERENCIE
ZA ROK 2014

Bratislava 2015

Úvodné slovo prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie
Milé dámy, vážení páni,
Slovenská rektorská konferencia v roku 2014 pokračuje vo svojej hlavnej činnosti, ktorou je
koordinácia a podpora činnosti rektorov vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky,
vzájomnej spolupráce rektorov vysokých škôl, zabezpečovanie vzájomného toku informácií medzi
nimi a spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi.
Rok 2014 bol náročný aj pre slovenské vysoké školy, ktoré mali nižšiu dotáciu zo štátneho rozpočtu
na svoj chod, pre mnohé z nich začal administratívne veľmi náročný proces komplexnej akreditácie
a mnohé sa zapojili aj do projektu Akreditačnej komisie, ktorý chce definovať špičkové vedecké tímy
v slovenskej akademickej obci.
Týmto však tlak na slovenské vysoké školstvo nekončí. Pod vplyvom neoliberálnej politiky
presadzovanej nadnárodnými štruktúrami sa nielen vláda SR, ale aj verejnosť a médiá zaujímajú len
o niektoré výstupy vysokých škôl, akými sú uplatniteľnosť absolventov a výsledky poradia
v rankingoch – svetových alebo domácich. Zároveň však nastupuje nový trend, ktorým je
pokračovanie poklesu počtu mladých ľudí, teda budúcich študentov.
Slovenská rektorská konferencia preto pravidelne upozorňuje na pozitívne výsledky slovenských
vysokých škôl. Hoci výška financovania vedy a výskumu na slovenských vysokých školách nie je
uspokojivá, viaceré slovenské vysoké školy dosahujú veľmi dobré výsledky. Dokladom toho je
úspešnosť viacerých slovenských univerzít v SCImago Institutions Rankings, v ktorom sa v roku 2014
umiestnilo v prvej tri tisícke už 9 slovenských univerzít spomedzi približne 30 tisíc výskumných
inštitúcií, ktoré existujú vo svete. V roku 2012 to bolo pritom len 5 slovenských univerzít.
Na záver úvodného slova by som chcel zaželať Slovenskej rektorskej konferencii a slovenským
vysokým školám úspešný rok 2015, zlepšenie postavenia a financovania v prospech rozvoja
slovenskej spoločnosti.

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie
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Zoznam členov prezídia Slovenskej rektorskej konferencie v r. 2014
Prezidenti
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (do 4. 6. 2014)
prof. Ing. Rudolf Kropil (od 5. 6. 2014)
Viceprezidenti
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. (do 4. 6. 2014)
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. (do 4. 6. 2014)
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (od 5. 6. 2014)
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (od 5. 6. 2014)

Zoznam členov Slovenskej rektorskej konferencie v r. 2014
Verejné vysoké školy
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. (do 21. 10. 2014)
rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (od 22. 10. 2014)
rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (do 2. 7. 2014)
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. (od 3. 7. 2014)
rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

•

Dr. h. c. prof. Tadeusz Zasepa, PhD. (do 31. 5. 2014)
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (od 1. 6. 2014)
rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Štátne vysoké školy
•

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

•

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. (do 4. 10. 2014)
rektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. (od 5. 10. 2014)
rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

•

doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. (od 13. 8. 2012 do 26. 8. 2014)
poverený výkonom funkcie rektora Akadémie Policajného zboru v Bratislave
doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. (od 27. 8. 2014)
rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave
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Súkromné vysoké školy
•

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

•

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. (do 31. 8. 2014)
rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM v Prešove
Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, DrSc. (od 1. 9. 2014 )
poverený výkonom funkcie rektora Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM v Prešove

•

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

•

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

•

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

•

mult. Dr. h. c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. (do 17. 3. 2014)
prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. (od 18. 3. 2014)
rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

•

Dr. h. c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. (do 14. 1. 2014)
rektor Vysokej školy manažmentu v Trenčíne
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. (od 15. 1. 2014)
rektorka Vysokej školy manažmentu v Trenčíne

•

Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc. (do 17. 11. 2014)
rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach
prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. (od 18. 11. 2014)
rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach

•

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

•

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

•

Ing. Heidy Schwarczová, PhD. (od 9. 7. 2012 do 6. 5. 2014)
poverená výkonom funkcie rektorky Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Dr. h. c. prof. Fedir Vashchuk, DrSc. (od 7. 5. 2014)
poverený výkonom funkcie rektora Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

•

Univ. Prof. Dr. Peter Linnert (od 15. 10. 2013)
poverený výkonom funkcie rektora Vysokej školy Goethe Uni Bratislava

•

prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
rektor Paneurópskej vysokej školy
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Pracovné komisie SRK v r. 2014
Slovenská rektorská konferencia zriadila pracovné komisie s cieľom rozvíjať svoju činnosť. Zloženie
komisií bolo aktualizované na 68. zasadnutí SRK, ktoré sa konalo 8. 7. 2014 vo Zvolene a na 69.
zasadnutí SRK 25. 11. 2014 v Bratislave. Aktuálny zoznam členov pracovných komisií k 31. 12. 2014:
Pracovná komisia SRK pre ekonomické záležitosti
Predseda:
• prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Členovia:
• Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
• Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
• prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Pracovná komisia SRK pre riadenie ďalšej prevádzky FIS na verejných vysokých školách
Predsedníčka:
• Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Členovia:
• Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
• prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
• Dr. h. c. prof. Rudolf Sivák, PhD.
Pracovná komisia SRK pre výskum
Predseda:
• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Členovia:
• Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
• Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
• prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
• prof. akad. mal. Stanislav Stankoci
• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
Pracovná komisia SRK pre vzdelávanie
Predseda:
• Členovia:
• prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD
• prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
Právna pracovná komisia SRK
Predseda:
• prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
Členovia:
• prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
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Pracovná komisia SRK pre šport
Predseda:
• Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
Členovia:
• Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc.
• prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
• doc. RNDr. János Tóth, PhD.

Mandátová (volebná) komisia SRK
Predseda:
• prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
Členovia:
• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
• prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

Ciele a úlohy Slovenskej rektorskej konferencie
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.
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 školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„minister“). Konkrétne, sa SRK
a) vyjadruje k návrhu ministra na vymenovanie a odvolanie predsedu, podpredsedu a ďalších členov
Akreditačnej komisie, poradného 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),
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).
Pri napĺňaní cieľa koordinácie a podpory činnosti rektorov SRK ďalej:
a) koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysokých škôl v Slovenskej republike,
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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, inými
združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s Európskou asociáciou univerzít.

Správa o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie
K 31. 12. 2014 mala Slovenská rektorská konferencia 32 riadnych členov, 4 poverení výkonom funkcie
rektora boli pridruženými členmi bez hlasovacieho práva a boli pozývaní na zasadnutia ako hostia.
Členom SRK môže byť len rektor vymenovaný prezidentom SR a to dňom svojho nástupu do funkcie.
V prípade, ak vysoká škola nemá zriadenú funkciu rektora, zastupuje ju v SRK jej štatutárny orgán.
Voľba správnych orgánov SRK sa konala na 67. zasadnutí SRK (30. 5. 2014) v Nitre. Funkčné obdobie
súčasného prezídia SRK je od 5. 6. 2014 do 4. 6. 2016.

Priority Slovenskej rektorskej konferencie v oblasti vysokého školstva
Politické reprezentácie vo svojich stratégiách často deklarujú, že vysoké školstvo je jedným
z pilierov spoločnosti a jej rozvoja. Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl pokladajú vysoké
školstvo za podmienku udržateľnosti a ďalšieho rozvoja slovenskej spoločnosti. SRK na čele s prof.
RNDr. Liborom Vozárom, CSc. pokračovala v roku 2014 vo svojej činnosti definovanej prioritnými
oblasťami v strategickom dokumente „Priority SRK v oblasti vysokého školstva“ z roku 2010. Uvedené
priority boli v priebehu roku 2012 aktualizované. Podrobnejšie informácie o prioritách SRK boli
zverejnené vo Výročnej správe SRK za rok 2012 a za rok 2013. Príslušná dokumentácia je zverejnená
aj na webovom sídle SRK.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prioritné oblasti SRK v sektore vysokých škôl a vedy a techniky v rokoch 2010 až jún 2014:
Posilňovanie autonómie a manažovateľnosti vysokých škôl
Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania
Zlepšenie financovania vysokého školstva
Výskum a spolupráca vysokých škôl a podnikateľského sektora
Internacionalizácia a posilnenie konkurencieschopnosti slovenského vysokého školstva
Uvoľňovanie štrukturálnych fondov EÚ
Spriechodnenie verejného obstarávania

Nový prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., ktorý nastúpil do funkcie 5. 6. 2014 si v rámci
svojej volebnej reči určil ako hlavné priority pôsobenia v SRK (i) zvýšenie finančných prostriedkov do
vysokoškolského vzdelávania a vedy a (ii) trvalé zvyšovanie kvality vysokých škôl.
Funkcionári SRK ako aj členovia SRK sa v priebehu roka 2014 usilovali znížiť najmä nepriaznivý stav
poklesu štátnej dotácie na chod vysokých škôl a záväzok vlády SR zvýšiť platy a odmeny učiteľov a
nepedagogických zamestnancov. SRK diskutovala o deficite rozpočtu vysokých škôl v roku 2014
nielen s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale aj s partnermi ako je
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a ďalšími reprezentáciami. SRK iniciatívne
predložila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu na konci roka 2014 návrhy na úpravu metodiky
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delenia dotácie zo štátneho rozpočtu na verejné vysoké školy v roku 2015. Prezident SRK prof. Ing.
Rudolf Kropil, CSc. aj na konci roka 2014 iniciatívne informoval predsedu vlády SR a vybraných členov
vlády o vyhlásení Európskej asociácie univerzít, ktorá žiadala ponechať európsky rozpočet na výskum
a inovácie v roku 2015 v pôvodne schválenej výške.
SRK sa ďalej aktívne zapojila do riešenia problému, ktorý sa týkal uplatňovania korekcií čerpania
fondov EÚ v prospech vysokých škôl ako prijímateľov. V roku 2014 spustila Akreditačná komisia,
poradný orgán vlády SR, druhú vlnu komplexnej akreditácie slovenských vysokých škôl. Tento
administratívne náročný proces Akreditačná komisia doplnila o iniciatívny projekt - „Identifikácia
špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“. SRK sa aktívne zapojila do
pripomienkovania projektu, výsledkom bolo prijatie spoločného komuniké 19. 9. 2014.
Podrobnejšie sa činnosti prezidentov a prezídií SRK venujeme v nasledujúcich kapitolách.

Domáce aktivity
Rokovania

V priebehu roka 2014 sa konali štyri riadne zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, jedno
mimoriadne zasadnutie SRK a jedno výjazdové zasadnutie SRK na pôde Európskej komisie v Bruseli,
ako aj a tri zasadnutia pléna Inštitútu SRK a jedno zasadnutie Dozornej rady Inštitútu SRK (zoznam
zasadnutí - príloha č. I). Zápisnice z rokovaní SRK a Inštitútu SRK sú zverejnené na webovom sídle SRK
www.srk.sk. Na zasadnutiach SRK sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR, Rady vysokých škôl SR, Študentskej rady vysokých škôl SR, Akreditačnej komisie,
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy, Asociácie doktorandov Slovenska a ďalší pozvaní
hostia.
Okrem uvedených zasadnutí sa konali aj zasadnutia prezídia Slovenskej rektorskej konferencie, od
5. 6. 2014 zasadalo nové prezídium na troch osobitných zasadnutiach (pozri prílohu č. I).

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Na zasadnutiach SRK boli okrem vnútorných záležitostí SRK prerokované aj:
Návrh metodiky a rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2014 pre verejné vysoké školy
predložený na vyjadrenie SRK;
Iniciatívne návrhy členov SRK k metodike delenia dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2015 pre
verejné vysoké školy;
Návrh na dodatky k dotačnej zmluve pre verejné vysoké školy;
Iniciatívne návrhy členov SRK na novelizáciu platného zákona č. 131/2012 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Štrukturálne fondy EÚ a uplatňovanie korekcií čerpania fondov EÚ v prospech vysokých škôl ako
prijímateľov;
Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR a návrh na
vymenovanie predsedu a podpredsedu Akreditačnej komisie;
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky („RIS 3 SK“) Integrácia agentúr financujúcich výskum, vývoj a grantových agentúr APVV, ASFEU, VEGA a KEGA;
Návrh opatrenia MŠVVŠ SR, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na
akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na
verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách;
Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s poskytnutím dotácie na rozvoj Vysokej škole
bezpečnostného manažérstva v Košiciach predložený na vyjadrenie SRK;
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•

Revízia Európskych noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore
vysokoškolského vzdelávania – dokument poskytla Európska asociácia univerzít a ďalšie
informácie zo zasadnutí Európskej asociácie univerzít.

Vysokoškolská legislatíva

Okrem účasti na riadnych zasadnutiach mali členovia SRK možnosť predložiť písomné
pripomienky k legislatívnym návrhom, ktoré boli zverejnené v rámci medzirezortného
pripomienkového konania a ktoré sa významne dotýkajú vysokých škôl. SRK týmto spôsobom
prerokovala nasledujúce návrhy:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Stanoviská vysokých škôl a univerzít k metodike a procedúre projektu Akreditačnej komisie
„Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“;
Návrh opatrenia MŠVVŠ SR, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na
akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na
verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách;
Návrh na zmenu Sústavy študijných odborov SR - zmeny opisov ŠO dejiny a teória divadelného
umenia a ŠO dejiny a teória filmového umenia a multimédií;
Návrh Operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014–2020;
Odpočet plnenia cieľov Stratégie Európa 2020 Slovenskou republikou: Národný program reforiem
Slovenskej republiky 2014;
Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky - Slovensko 2020+;
Východiská stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike;
Návrh na zmenu v Sústave študijných odborov SR - zmena opisu ŠO 5. 2. 39 hutníctvo;
Návrh na zmenu v Sústave študijných odborov SR - zmena opisu ŠO 2. 2. 2 tanečné umenie;
Revízia Európskych noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore
vysokoškolského vzdelávania;
Akčný plán implementácie RIS3 pre roky 2014 – 2016. Systém riadenia výskumu a inovácií;
Nominácie do osobitnej komisie, ktorá vyhodnocuje námietky k vyjadreniu hodnotiteľského
orgánu prevádzkovateľa Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti a hodnotiteľského
orgánu prevádzkovateľa Centrálneho registra umeleckej činnosti;
Hlasovanie per rollam o liste prezidenta SRK, ktorým SRK podporuje kandidatúru prof. RNDr.
Václava Hampla, DrSc. do výboru Európskej asociácie univerzít na obdobie 2015 – 2019;
Návrh na vydanie Súhlasu vlády SR s poskytnutím dotácie na rozvoj Vysokej škole
bezpečnostného manažérstva v Košiciach;
Návrh metodiky rozpisu a rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2014 pre verejné vysoké
školy;
Návrh Ústavu genetiky a biotechnológie rastlín SAV na zmenu v Sústave študijných odborov SR
4.2.4 genetika (rozšírenia vymedzenia príbuzných študijných odborov o študijný odbor fyziológia
rastlín);
Návrh na zmenu v sústave ŠO muzikológia;
Návrh na zmenu v sústave ŠO (zmeny príbuzných študijných odborov): doprava, dopravné služby,
poštové technológie, poštové služby;
Návrh na zmenu v sústave ŠO 3.1.9 psychológia.

Ďalšie aktivity

Členovia prezídia a členovia poverený prezidentom SRK participovali na mnohých politických,
akademických a spoločenských podujatiach. Okrem iného aj na zasadnutiach Výboru Národnej rady
SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, zúčastnili sa rokovaní na Ministerstve školstva, vedy,
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výskumu a športu SR a s ďalšími členmi vlády SR, Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie SR a na
ďalších zasadnutiach a monitorovacích výboroch. Pravidelne sa zúčastňovali na zasadnutiach
reprezentácií vysokých škôl SR, na rokovaniach Akreditačnej komisie a Odborového zväzu
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Taktiež sa zúčastnili na slávnostných aktoch vymenovania
vysokoškolských profesorov a rektorov vysokých škôl prezidentom SR a atď.
SRK vo svojej činnosti aktívne podporuje vysoké školy, ktoré majú záujem o prehĺbenie
internacionalizácie a svoju propagáciu v zahraničí. V tomto smere je v súčasnosti asi najznámejší
program brazílskej vlády, ktorá podporuje akademickú mobilitu svojich študentov druhého a tretia
stupňa vysokoškolského štúdia pod názvom Science without Borders. SRK vstúpila do rokovania
s Veľvyslanectvom SR v Brazílii a poskytuje informácie za slovenský vysokoškolský sektor.
Slovenská rektorská konferencia aj v roku 2014 podporila činnosť Asociácie doktorandov Slovenska
(„ADS“). V januári 2014 podpísali prezident SRK prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a predsedníčka ADS
PhDr. Veronika Trstianska, PhD. Memorandum o spolupráci Inštitútu SRK a Asociácie doktorandov
Slovenska a vykonávací protokol s cieľom podporiť činnosť ADS. Inštitút SRK poskytol ADS peňažný
dar, ktorý bol použitý na úhradu členského poplatku asociácie v paneurópskej štruktúre The
European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC) v roku 2014 a na
odbornú činnosť asociácie. Slovenská rektorská konferencia odborne a finančne podporila aktivitu
Asociácie doktorandov Slovenska, ktorá organizovala v dňoch 16. - 17. 10. 2014 konferenciu
s názvom Slovenské doktorandské fórum 2014. Na podujatí sa aktívne zúčastnila generálna
sekretárka Mgr. Mária Čikešová.
V rámci slávnostného udeľovania cien za vedu ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré
sa konalo počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014, boli odovzdané aj ceny partnerov
podujatia, okrem iných aj Cena SRK za umenie 2014. Cena SRK za umenie bola zriadená v roku 2012
a jej cieľom je prispieť k zviditeľneniu umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR a
propagácii takejto činnosti. Ide o finančné ocenenie, ktoré SRK udeľuje z vlastných
mimorozpočtových zdrojov. Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. ocenil v roku 2014
absolventku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Mgr. Andreu Kopeckú za súbor
veľkoformátových malieb s názvom "Terra Subcutanea", ktoré realizovala ako záverečnú diplomovú
prácu v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie. Viac informácií o projekte je zverejnených na
webovom sídle www.srk.sk.

Aj v roku 2014 SRK podporila projekt Študentská osobnosť Slovenska. Ide o projekt, ktorý organizuje
Junior Chamber International – Slovakia. Slávnostné udeľovanie oceneným študentom a absolventom
sa konalo dňa 17. 12. 2014 v Bratislave pod záštitou prezidenta SR. Niekoľko cien odovzdali aj
funkcionári SRK. Viac informácií o projekte je zverejnených na webovom sídle
http://studentskaosobnost.sk/.
Za účelom informovania o súčasnom dianí na SRK, vo vysokoškolskom sektore doma a v zahraničí
Inštitút SRK pripravoval elektronický bulletin - Spravodajca SRK. V roku 2014 boli zverejnené 3 čísla
občasníka, ktoré sú verejne dostupné na webovom sídle www.srk.sk. Od leta 2014 sú všetky
informácie týkajúce sa akademického života doma a v zahraničí publikované priamo na webovom
sídle SRK v časti aktuality alebo na intranete SRK.
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Nominácie a zastupovanie Slovenskej rektorskej konferencie v komisiách a radách
Slovenská rektorská konferencia bola požiadaná nominovať svojich reprezentantov a zástupcov
vysokých škôl do akademických, ale aj celospoločenských výborov, orgánov či komisií a európskych
organizácií prostredníctvom Európskej asociácie univerzít.
Prezident SRK prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. bol poradcom predsedu vlády SR pre školstvo, v zbore
poradcov ostal aj po ukončení členstva v SRK. Prezident SRK je z titulu svojej funkcie členom
Národného monitorovacieho výboru Národného strategického referenčného rámca a
Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku na Úrade vlády SR. Ďalej zastupoval SRK v Rade
vlády pre Partnerskú dohodu 2012 - 2014 a Rade solidarity a rozvoja na Úrade vlády SR. Na
zasadnutiach výborov a rád sa zúčastnil prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a neskôr prof. Ing. Rudolf Kropil,
CSc., resp. nimi poverení zástupcovia SRK. Okrem prezidenta SRK bol v priebehu roka 2014
nominovaný za ďalšieho člena Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie za sektor vysokých škôl aj
viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Viceprezident SRK bol tiež členom riadiacej skupiny
„Task force“ - predchodca stálej komisie RVTI pre implementáciu RIS3. Viceprezident SRK prof. doc.
JUDr. Marek Šmid, PhD. bol v roku 2014 prijatý za člena Governing Board programu OECD s názvom
Institutional Management in Higher Education („IMHE“).
Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. sa spoločne s rektormi verejných a štátnych vysokých škôl
zúčastnil na pozvanie predsedu Národnej rady SR slávnostnej schôdze Národnej rady SR pri
príležitosti zloženia sľubu prezidenta SR, slávnostného Te Deum v Katedrále sv. Martina a slávnostnej
recepcie v priestoroch Bratislavského hradu pri príležitosti inaugurácie prezidenta SR.
Okrem iného bola za členku riadiaceho výboru Informačného systému FIS - SOFIA za SRK nominovaná
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline. Dr. h. c. prof. Ing.
Tatiana Čorejová, PhD. bola nominovaná aj za členku Výboru pre rodovú rovnosť pri Ministerstve
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. SRK ďalej v roku 2014 nominovala do výberovej komisie Rady pre
program Erasmus generálnu sekretárku Mgr. Máriu Čikešovú.
Slovenská rektorská konferencia je členom Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky
(„HSV SR“). Základným poslaním HSV SR je prispievať k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce
a sociálneho dialógu medzi sociálnymi partnermi a organizáciami spoločností v Slovenskej republike
s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru a porozumenie pri zdokonaľovaní modelu pluralitnej a participačnej
demokracie v podmienkach Slovenska. Slovenskú rektorskú konferenciu v roku 2014 zastupoval
v HSV SR viceprezident Dr. h. c. prof. Ing. prof. Rudolf Sivák, PhD., ktorý bol podpredsedom výboru.
SRK ďalej nominovala na základe návrhov z vysokých škôl a univerzít štyridsať dva zástupcov
akademickej obce do osobitnej komisie, ktorá vyhodnocuje námietky k vyjadreniu hodnotiteľského
orgánu prevádzkovateľa Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti a dvanástich zástupcov
do hodnotiteľského orgánu prevádzkovateľa Centrálneho registra umeleckej činnosti. Okrem toho
SRK nominovala zástupkyňu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre do Národného fóra pre
celoživotné poradenstvo. SRK ďalej nominovala piatich zástupcov univerzitnej oblasti do
monitorovacej komisie pre dohľad nad implementáciou Strategického rámca 2014 – 2030. Na
začiatku roku 2014 SRK nominovala zástupcov vysokých škôl a univerzít do odborových rád Agentúry
na podporu výskumu a vývoja. Konkrétne siedmich nominantov predložila do rady pre prírodné vedy
a rady pre humanitné vedy, po štyroch zástupcov nominovala do rady pre technické vedy, rady pre
lekárske vedy a rady pre pôdohospodárske vedy. Ďalších šiestich nominantov delegovala do rady pre
spoločenské vedy.
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SRK tiež nominovala dvoch zástupcov vysokých škôl do poradného panelu nezávislých expertov
Programu civilnej vedeckej spolupráce NATO. Európska asociácie univerzít („EUA“) akceptovala jeden
návrh SRK na člena vedeckej rady Európskej výskumnej rady („ERC“), ktorý predložila jej prezidentovi.

Zahraničné aktivity
Spolupráca s Európskou asociáciou univerzít
Európska asociácia univerzít združuje národné rektorské konferencie, univerzity a iné akademické
organizácie v Európskom vysokoškolskom priestore. Vytvára prostredie na diskusiu o vysokoškolských
akademických politikách na európskej úrovni, na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe
a informuje o najnovšom dianí a udáva vývoj vo vysokoškolskej politike a praxi. Slovenská rektorská
konferencia je riadnym kolektívnym členom s právom účasti na zasadnutiach výboru a valného
zhromaždenia s plným hlasovacím právom. SRK patrí k zakladajúcim členom EUA. Prezident SRK,
resp. ním poverený zástupca a generálna sekretárka sa zúčastňujú na zasadnutiach výboru EUA,
valnom zhromaždení a ďalších podujatiach.
Individuálnymi členmi EUA môžu byť vysoké školy, ktoré o to požiadajú a ich členstvo schváli výbor
EUA. V roku 2014 malo 14 slovenských vysokých škôl plné členstvo a 1 vysoká škola pridružené
členstvo v EUA. Z členstva v EUA vyplývajú výhody, ale aj povinnosti. Jednou z nich je poskytovanie
analytických údajov pre analýzy, dotazníky a stanoviská EUA. Napr. v roku 2014 poskytla SRK
informácie prostredníctvom dotazníka o financovaní vysokého školstva „Public Funding Observatory
2014“, dotazníka o mechanizmoch efektívneho financovania (projekt DEFINE: Designing Strategies for
Effecient Funding of Higher Education in Europe) a dotazník pre štúdiu uskutočniteľnosti európskej
štruktúry pre zlepšenie výučby na vysokých školách.
V roku 2014 sa zástupcovia SRK zúčastnili na zasadnutiach EUA a na konferenčných podujatiach
európskej asociácie. Správy z účasti na podujatiach boli zverejnené na intranete SRK a poskytnuté
členom SRK a partnerom. Generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová sa zúčastnila na zasadnutí
výboru EUA, zasadnutí generálnych sekretárov a na EUA seminári projektu ALISIOL v dňoch
29. - 31. 1. 2014 v Bruseli. Na nasledujúcom zasadnutí výboru, zasadnutí generálnych sekretárov,
valnom zhromaždení EUA a konferencii „Changing landscapes in learning and teaching“ v dňoch
2. – 4. 4. 2014 v Bruseli sa zúčastnil z poverenia prezidentom prof. RNDr. René Matlovič, PhD. a na
príslušných podujatiach aj generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová. Generálna sekretárka sa
zúčastnila aj na samostatnom zasadnutí generálnych sekretárov 27. - 29. 5. 2014 v Lisabone. Na
zasadnutí výboru EUA dňa 24. 10. 2014 v Helsinkách sa zúčastnil prezident SRK prof. Ing. Rudolf
Kropil, CSc.
Od júla 2010 bol členom pracovnej komisie EUA pre výskum (Research Policy Working Group, RPWG)
viceprezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. ktorý sa zúčastňoval na zasadnutiach komisie
aj v roku 2014. V súvislosti s ukončením svojej funkcie v SRK sa zároveň vzal členstva v RPWG
a nahradil ho prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
SRK aktívne podporila v rámci nominácie na členov rady EUA a prezidenta EUA kandidáta Českej
konferencie rektorov na člena výboru prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.
Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. aktívne reprezentoval SRK na seminári
organizovanom Európskou komisiou s názvom „Performance agreements and their relationship to
funding in higher education“, ktorý sa konal 25. - 26. 9. 2014 v Haagu.
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Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. bol nominovaný SRK za člena Riadiaceho výboru
programu pre vysoké školstvo pri OECD s názvom Institutional Managment in Higher Education
(„IMHE“).
O realizácii služobných ciest boli členovia SRK informovaní na rokovaniach SRK a prostredníctvom
webovej stránky. 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. Zoznam podujatí je v prílohe č. II.

Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie – občianske združenie
Slovenská rektorská konferencia je organizáciou, ktorá je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgánom
reprezentácie vysokých škôl. Právnu a ekonomickú subjektivitu má Inštitút Slovenskej rektorskej
konferencie - občianske združenie, ktoré slúži na administratívu, organizačnú a ekonomickú podporu
aktivít Slovenskej rektorskej konferencie. Občianske združenie zabezpečuje výkon činnosti Slovenskej
rektorskej konferencie najmä prevádzkou kancelárie sekretariátu, organizáciou podujatí SRK,
prípravou materiálov a analýz pre potreby SRK, realizáciou technického zabezpečenia internetovej
prezentácie (webové sídlo www.srk.sk) a atď.
Činnosť občianskeho združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov je financovaná
v nadväznosti na zákon o vysokých školách formou dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR a z príspevkov kolektívnych členov. Stanovy Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie
boli prijaté 28. 10. 2010 a 3. 12. 2010 registrované na Ministerstve vnútra SR. Text stanov bol
priložený k Výročnej správe SRK za rok 2010 a je k dispozícii na webovom sídle www.srk.sk v časti
Inštitút SRK.
Riaditeľmi občianskeho združenia boli v roku 2014 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a od 5. 6. 2014 prof.
Ing. Rudolf Kropil, CSc., t.j. prezidenti SRK. Zástupcami riaditeľa boli do 4. 6. 2014 viceprezidenti SRK
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. a Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Od 5. 6. 2014 sú
zástupcami riaditeľa Inštitútu SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof. doc. Marek Šmid, PhD.
Kolektívne členstvo v občianskom združení 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 povereným výkonom funkcie rektora. V roku 2013 mal
Inštitút SRK 31 kolektívnych členov a troch individuálnych členov (prezident a viceprezidenti SRK).
Výška členského príspevku pre kolektívnych členov na rok 2014 bola stanovená na 5. zasadnutí pléna
ISRK 7. 3. 2014 v Trenčíne na 1 000,- €. Sumárny príjem za členské príspevky za rok 2014 bol vo výške
31 000,- €.
Kontrolným orgánom občianskeho združenia je dozorná rada. Dozorná rada najmä kontroluje
hospodárenie združenia. Stretnutie dozornej rady ISRK k ekonomickej uzávierke roku 2013 sa konalo
20. 2. 2014 Členmi dozornej rady občianskeho združenia boli v roku 2013 na základe voľby konanej
31. 5. 2012 na zasadnutí Inštitútu SRK v Trnave a doplňujúcej voľby z 20. 3. 2013 konanej na 4.
zasadnutí pléna v Bratislave :
• prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
• prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
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Na základe voľby konanej počas 7. zasadnutia pléna Inštitútu SRK boli zvolení za členov dozornej
rady Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. a doc. Mgr. art.
Matúš Oľha, PhD. na funkčné obdobie od 9. 7. 2014 do 8. 7. 2016.
Do 18. 11. 2014 bola zamestnankyňou Inštitútu SRK Mgr. Mária Čikešová na pozícii generálnej
sekretárky. Od 19. 11. 2014 v súvislosti s nástupom generálnej sekretárky na materskú dovolenku
bola agenda sekretariátu rozdelená viacerým zamestnancom s kratšími pracovnými úväzkami podľa §
43 Zákonníka práce a to Ing. Viere Tallovej a Michaele Dančovej. Mgr. Mária Čikešová ostala pracovať
na ISRK na základe dohody o vykonaní práce podľa § 226 Zákonníka práce a Barbora Szudorová ako
brigádnik na základe dohody o brigádnickej práci študenta.
Inštitút SRK zamestnával na dohody o vykonaní činnosti v priebehu roku aj ďalšie osoby.

Zoznam vysokých škôl - členov Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie v r. 2014
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
• Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
• Katolícka univerzita v Ružomberku
• Paneurópska vysoká škola
• Prešovská univerzity v Prešove
• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
• Slovenská technická univerzita v Bratislave
• Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
• Technická univerzita v Košiciach
• Technická univerzita vo Zvolene
• Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
• Trnavská univerzita v Trnave
• Univerzita Komenského v Bratislave
• Univerzita J. Selyeho v Komárne
• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
• Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
• Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
• Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
• Vysoká škola Danubius
• 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
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Vyúčtovanie príjmov a výdavkov ISRK z dotácie za r. 2014 k 15. 12. 2014
Vyúčtovanie príjmov a výdavkov Inštitútu SRK z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
športu SRK v roku 2014 vedenej na samostatnom (dotačnom) účte k dňu 15. 12. 2014 na základe
zmluvy uzatvorenej medzi MŠVVŠ SR a ISRK:
PRÍJMY ISRK
Dotácia a úroky (dotačný účet)
Dotácia na chod z MŠVVŠ SR na rok 2012
Úroky
Vrátené úroky
Príjmy celkom

66 400,00 €
2,15 €
-0,71 €
66 401,44 €

VÝDAVKY ISRK
Z dotácie podľa vyúčtovania (dotačný účet)

Osobné náklady celkom
Prevádzkové náklady celkom
Cestovné náklady celkom
Členské poplatky medzinárodným organizáciám – EUA, IMHE
a národným organizáciám - HSV SR
Výdavky celkom

30 575,20 €
19 661,62 €
4 245,46 €
9 150,00 €
63 632,28 €

Vyúčtovanie dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2014 bolo zaslané dňa
9. 1. 2014 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVŠ SR na rok 2014 č. 240/2014 uzatvorenej dňa
24. 4. 2014. Dotácia poskytnutá ISRK nebola vyčerpaná v plnej výške na realizáciu účelu určeného
v zmluve účelne a hospodárne, použitie je evidované v účtovnej evidencii. ISRK využila vlastné zdroje
na úhradu bankových poplatkov. Nevyužité prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 2 769,16 € boli
vrátené na účet MŠVVŠ SR do 20. 12. 2014 v súlade so znením zmluvy.
Vyúčtovanie dotácie bolo predložené Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR listom dňa
9. 1. 2014. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s vyúčtovaním finančných prostriedkov
ISRK súhlasilo listom č. 2015-5189/1921:3-15AA zo dňa 19. 1. 2015.
Úroky a bankové poplatky na dotačnom účte
Úroky č. ú. 404000407 (dotačný účet) – vrátené MŠVVŠ SR
Bankové poplatky č. ú. 404000407 (dotačný účet)

2,23 €
213,33 €

Úroky boli na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2014 č. 240/2014 vrátené v plnej výške
2,23 € do štátneho rozpočtu v dňoch 2. 7. 2014 (suma za I. polrok 2014 vo výške 0,71 €) a
5. 1. 2014 (suma 1,52 € za II. Polrok 2014). Bankové poplatky boli uhradené z vlastných zdrojov
Inštitútu SRK.

Informácia o hospodárení ISRK v r. 2014
Podľa účtovných dokladov predstavovali celkové výnosy Inštitútu SRK v roku 2014 sumu 94 715,87 €.
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VÝNOSY
Ostatné výnosy
Prijaté príspevky
Dotácie
Výnosy celkom

85,03 €
31 000,00 €
63 630,84 €
94 715,87 €

Celkové náklady Inštitútu SRK boli v roku 2014 vo výške 66 291,50 €. Ide o výdavky, ktoré boli
uhradené z dotácie vo výške 63 630,84 € a z vlastných prostriedkov, t.j. z členských príspevkov vo
výške 2 660,66 €.
NÁKLADY
Spotreba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Rôzne služby
Mzdové náklady
Zákonné soc. a zdravotné poistenie
Zákonné soc. náklady
Ostatné dane a poplatky
Dary
Iné ostatné náklady
Odpisy
Náklady celkom

3 611,98 €
4 245,46 €
1 099,20 €
26 873,97 €
20 543,52 €
7 028,09 €
461,85 €
12,00 €
1 785,00 €
324,69 €
305,74 €
66 291,50 €

Hospodársky zisk za obdobie roku 2014 bol 28 420,40 €. Ide o zostatok z členských príspevkov, ktoré
v roku 2014 uhradili členovia Inštitútu SRK, keďže nevyčerpané prostriedky z dotácie musí ISRK vrátiť
do 20. 12. príslušného roka na účet MŠVVŠ SR. Príjmy z členských príspevkov, ktoré neboli použité v
roku 2014 a zostatok z predchádzajúcich rokov budú použité na financovanie aktivít ISRK v
nasledujúcom období.
Inštitút SRK sa v súvislosti s financovaním svojej činnosti riadi postupmi účtovania v systéme
podvojného účtovníctva upraveného opatrením 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 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. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a ktorá je tiež uložená na sekretariáte Inštitútu SRK. Príslušné pokladničné
doklady sú k dispozícii vo firme PorEko, ktorá dodávateľsky zabezpečuje účtovníctvo pre Inštitút SRK.
Zakúpený materiál a majetok je uložený na sekretariáte Inštitútu SRK.
Dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 66 400,- € nebola plne využitá
v kapitole bežné výdavky na činnosť a chod Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej
rektorskej konferencie a zostatok vo výške 2 769,16 € bol vrátený na výdavkový účet MŠVVŠ SR dňa
18. 12. 2014.
Stav pokladne Inštitútu SRK k 31. 12. 2014 bol 462,72 €. Účtovný zostatok na bankovom účte
Inštitútu SRK č. 4040003407 v Sberbank Slovensko k 31. 12. 2014 bol 3 981,50 € (financie prevedené
z členských príspevkov) a na účte č. 4040003415, kde sú vedené členské príspevky bol účtovný
zostatok k 31. 12. 2014 vo výške 138 944,08 €, t.j. zostatok z členských príspevkov a úrokov
za predchádzajúce obdobie.
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Výročná správa o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie a Správa o hospodárení Inštitútu
Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2014 bola schválená na zasadnutí Slovenskej rektorskej
konferencie a pléna Inštitútu SRK dňa ......................... 2015 v .........................

V ....................., dňa .............. 2015

................................................................
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie a
riaditeľ Inštitútu SRK

Príloha č. I
Zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie a Inštitútu SRK
20.2.2014
7.3.2014
7.3.2014
30.5.2014
30.5.2014
25.6.2014
8.7.2014
8.7.2014
4.9.2014
19.9.2014
19.9.2014
8.10.2014
25.11.2014
25.11.2014

Zasadnutie Dozornej rady Inštitútu SRK
66. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie v Trenčíne
5. zasadnutie pléna Inštitútu SRK v Trenčíne
67. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie v Nitre
6. zasadnutie pléna Inštitútu SRK v Nitre
Zasadnutie prezídia SRK v Bratislave
68. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie vo Zvolene
7. zasadnutie pléna Inštitútu SRK vo Zvolene
Mimoriadne zasadnutie SRK vo Zvolene
Spoločné rokovanie zástupcov SRK a Akreditačnej komisie v Bratislave
Zasadnutie prezídia SRK za účasti predstaviteľov OZPŠaV na Slovensku
v Bratislave
Zasadnutie hodnotiacej komisie Ceny SRK pre umenie 2014
Zasadnutie prezídia SRK v Bratislave
69. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie v Bratislave
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Príloha č. II
Zoznam zahraničných pracovných ciest zástupcov Slovenskej rektorskej konferencie
29.-.31.1.2014 Zasadnutie výboru EUA a generálnych sekretárov národných rektorských
konferencií, seminár ALISIOL v Bruseli, Belgicko
Účasť: Mgr. Mária Čikešová
20.3.2014 Zasadnutie Research Policy Working Group EUA v Bruseli, Belgicko
Účasť: Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
12.-14. 3. 2014 Zasadnutie výboru EUA, rokovanie generálnych sekretárov, valného
zhromaždenia EUA a konferencia EUA "Changing landscapes in learning and
teaching"
Účasť: prof. RNDr. René Matlovič, PhD., Mgr. Mária Čikešová
27.-29.5.2014 Rokovanie generálnych sekretárov národných rektorských konferencií
v Lisabone, Portugalsko
Účasť: Mgr. Mária Čikešová
12.6.2014 Zasadnutie Research Policy Working Group EUA v Bruseli, Belgicko
Účasť: Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
25.-26.9.2014 Country focused workshop „Performance agreements and their relationship
to funding in higher education“ v Haagu, Holandsko
Účasť: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
23.-24.10.2014 Zasadnutie výboru EUA v Helsinkách, Fínsko
Účasť: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
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Príloha č. III
Publikácie a propagačné predmety
Výročná správa Slovenskej rektorskej konferencie – 2013. Bratislava 2014.
Letáky „Vysoké školy v Slovenskej republike“ v anglickej, španielskej a ruskej jazykovej mutácii.
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