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Úvodné slovo prezidenta SRK 
 

Milé dámy, vážení páni, 

vo Výročnej správe Slovenskej rektorskej konferencie („SRK) a Inštitútu SRK za rok 2016 Vás 

chceme informovať o aktivitách jednej z troch reprezentácií vysokých škôl v Slovenskej 

republike.  

Slovenská rektorská konferencia vznikla ako združenie rektorov slovenských vysokých škôl 

ešte na pôde Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl v roku 1992. Cieľom 

založenia bola požiadavka rektorov univerzít spoločne diskutovať o vysokoškolskej politike, 

spolupracovať a vzájomne sa informovať, neskôr sa k tomu pridala aj obrana akademických 

práv a slobôd proti nevhodným zásahom štátu. SRK sa postupne inštitucionalizovala a od 

roka 2002 je jedným z troch orgánov reprezentácie vysokých škôl. Členovia SRK schvaľujú 

návrhy alebo sa vyjadrujú k návrhom, ktoré im predkladá podľa zákona o vysokých školách 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. SRK však nepôsobí izolovane, v priebehu 

rokov sme nadviazali a udržujeme kontakty so zahraničím, s rektorskými konferenciami iných 

krajín, ďalšími domácimi a zahraničnými združeniami. Najvýznamnejšie je pre nás členstvo v 

Európskej asociácii univerzít, v ktorej SRK patrí k zakladajúcim členom. Na pôde SRK 

v priebehu rokov pôsobili mnohé významné osobnosti nielen akademického, ale aj kultúrneho 

a hospodárskeho života. 

Cieľom SRK je plnohodnotné postavenie slovenských vysokých škôl v Európskom 

vysokoškolskom priestore a Európskom výskumnom priestore. Tento cieľ má dve úrovne a to 

systémový rámec, v ktorom pôsobia vysoké školy a  úroveň financovania vzdelávania, služieb 

a vedeckovýskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. V Európe zmizol termín „univerzita“ 

z politického diskurzu. Súčasné návrhy na modernizáciu vysokého školstva redukujú poslanie 

univerzity na podporu podnikateľských projektov a zamestnaneckých zručností, ktoré sa však 

neustále menia. Poslanie a potenciál univerzít však výrazne presahujú súčasnú politiku „rastu 

a zamestnanosti.“ 

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

prezident Slovenskej rektorskej konferencie a riaditeľ Inštitútu SRK 

9. februára 2017 
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Úvodná štatistika 
SRK k 31. 10. 2016 zastupovala 20 rektorov verejných vysokých škôl, 8 rektorov 

súkromných vysokých škôl a 3 rektorov štátnych vysokých škôl. Zloženie členov SRK 

ilustruje graf č. 1. 

Graf č. 1 Zloženie členov SRK (Zdroj: Štatistická ročenka školstva – vysoké školy 2016. 

 

SRK v roku 2016 reprezentovala záujmy vysokých škôl a univerzít a ich študentov, 

akademických a nepedagogických zamestnancov. 

Graf č. 2 Štatistické údaje vo vysokom školstve (Zdroj: Štatistická ročenka školstva – vysoké školy 

2016 a Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2015) 
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Prehľad o rokovaniach SRK a Inštitútu SRK a ich orgánov v roku 2016 predkladá graf č. 3. 

Graf č. 3 
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Orgány a členovia SRK 
Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie (2016 – 2018) 

• Prezident SRK 

     prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. (vo funkcii od 5. júna 2014) 

• Viceprezidenti SRK 

    prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (vo funkcii od 5. júna 2014) 

   prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (vo funkcii od 5. júna 2014) 

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie (2016) 

Rektorky a rektori verejných vysokých škôl (abecedné poradie) 

• Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - rektor Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre 

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

• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. - rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 
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• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne 

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

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

• prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. - rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku  

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

• prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. - rektor Prešovskej univerzity v Prešove 

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

• 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. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. - rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a 

farmácie v Košiciach 

• doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. a prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi  

(od 20. 2. 2016) - rektori Akadémie umení v Banskej Bystrici 

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

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

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

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

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

• prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. - rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

 
Rektorka a rektori štátnych vysokých škôl (abecedné poradie) 

• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. - rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana 

Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 

• doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave 

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

 
Rektorky a rektori súkromných vysokých škôl (abecedné poradie) 

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

• Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. - rektorka Vysokej  školy ekonómie a manažmentu 

verejnej správy v Bratislave 

• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD - rektorka Vysokej školy manažmentu v Trenčíne  
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• prof. PhDr. Egon Krák, PhD. - rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta 

v Banskej Štiavnici 

• prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. - rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce 

sv. Alžbety v Bratislave 

• prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. - rektor Vysokej školy bezpečnostného manažérstva 

v Košiciach (do 1. septembra 2016) 

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

9. novembra 2016) 

• Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, DrSc. - rektor Vysokej školy medzinárodného 

podnikania ISM v Prešove 

• prof. JUDr. Ján Svák, CSc. - rektor Paneurópskej vysokej školy 

 
Slovenská rektorská konferencia je jedným z orgánov reprezentácie vysokých škôl. Členmi 

SRK sú podľa čl. 3 ods. 1 štatútu rektori vysokých škôl menovaní prezidentom SR. V období, 

keď vysoká škola nemá vymenovaného rektora, nemá v SRK zastúpenie.  

 

Obr.1 Členovia SRK na 76. zasadnutí 30. mája 2016 vo Zvolene. Autor: TUZVO. 
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Pracovné komisie Slovenskej rektorskej konferencie (2016) 

Slovenská rektorská konferencia zriadila pracovné komisie s cieľom rozvíjať svoju činnosť. 

Zloženie komisií sa aktualizuje. Súčasné zloženie pracovných komisií bolo schválené na  

72. zasadnutí SRK, ktoré sa konalo 17. septembra 2015 vo Zvolene a 73. zasadnutí SRK 

v dňoch 3. - 4. decembra 2015 v Bratislave.  

Zoznam členov pracovných komisií k 31. decembru 2016: 

Pracovná komisia SRK pre ekonomické záležitosti 

Predseda: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

Členovia: Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,  

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. a  

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: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. a prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

Pracovná komisia SRK pre výskum 

Predseda: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

Členovia: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,  

prof. akad. mal. Stanislav Stankoci a prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 

Pracovná komisia SRK pre vzdelávanie 

Predseda: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 

Členovia: Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.,  

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. a prof. MVDr. Jana Mojžišová, 

PhD. 

Právna pracovná komisia SRK 

Predseda: prof. JUDr. Ján Svák, CSc. 

Členovia: doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

Pracovná komisia SRK pre šport 

Obr. 2 Doc. RNDr. 
János Tóth, PhD. 

Autor: UKF
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Predseda: Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 

Členovia: prof. JUDr. Ján Svák, CSc. a doc. RNDr. János Tóth, PhD. 

Mandátová (volebná) komisia SRK 

Predseda: prof. JUDr. Ján Svák, CSc. 

Členovia: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. 

 

Obr.3 Členovia SRK a hostia na 76. zasadnutí 30. mája 2016 vo Zvolene. Autor: TUZVO. 
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Ciele a úlohy SRK 

Právne postavenie SRK 

Slovenská rektorská konferencia je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) jedným z troch orgánov 

reprezentácie vysokých škôl v Slovenskej republike. 

Poslanie a ciele SRK 

Slovenská rektorská konferencia venuje svoju pozornosť predovšetkým koordinácii a podpore 

činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. 

Slovenská rektorská konferencia v súlade s § 107 ods. 2 schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje 

k návrhom, ktoré jej predkladá podľa zákona minister 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), 

 

Obr.4 Členovia SRK a hostia na 79. zasadnutí 13. decembra 2016 v Nitre. Zľava prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, 
Zuzana Bedecsová, doc. Mária heinzová, ArtD., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. Autor: 
UKF. 

 

Slovenské 

univerzity a vysoké 

školy sú súčasťou 

Európskeho 

vysokoškolského 

priestoru 

a Európskeho 

výskumného 

priestoru. 



S. 10 
 

Výročná správa SRK a ISRK 2016 
   

 

c) vyjadruje k poskytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu súkromnej vysokej škole na 

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú, vývojovú alebo 

umeleckú činnosť a na rozvoj vysokej školy (§ 91 ods. 2 zákona), 

d) vyjadruje k metodike na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu a k určeniu dotácie zo 

štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo“) vysokým školám (§ 102 ods. 2 písm. e) zákona), 

e) schvaľuje obmedzenie alebo odňatie pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy 

verejnej vysokej školy alebo jej fakulty v prípadoch uvedených v zákone (§ 104 ods. 2 

zákona),  

f) schvaľuje odňatie udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole, ak porušuje 

povinnosti ustanovené zákonom alebo určené jej vnútorným predpisom (§ 105 ods. 3 

zákona), 

g) vyjadruje k návrhu kritérií ministerstva používaných pri posudzovaní spôsobilosti podľa § 

82 ods. 2 písm. a) až c) zákona, pri vyjadrovaní sa o zaradení vysokej školy podľa § 2 

ods. 13 zákona a pri hodnotení úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 

činnosti v rámci komplexnej akreditácie činnosti vysokej školy (§ 82 ods. 7 zákona),  

h) prerokúva ďalšie návrhy a opatrenia z podnetu ministra alebo na požiadanie členov SRK, 

ak sa významne dotýkajú vysokých škôl (§ 107 ods. 2 zákona). 

SRK pri napĺňaní cieľa a podpory činnosti rektorov ďalej: 

a) koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysokých škôl v Slovenskej 

republike, 

b) prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam súvisiacim s vysokoškolskou 

politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa  bezprostredne 

dotýkajú života vysokých škôl a v prípade potreby prerokúva a zaujíma stanovisko 

k platným právnym predpisom uvedeného zamerania, 

c) vytvára predpoklady pre spoluprácu vysokých škôl v Slovenskej republike a vzájomný tok 

informácií medzi nimi, 

d) nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím, s rektorskými konferenciami iných krajín, 

inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s Európskou asociáciou univerzít. 

 

 

 

 

Obr. 5 Prof. RNDr. 
Ľubomír Zelenický, 
CSc.

Autor: UKF
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Správa o činnosti SRK  
Členom SRK môže byť len rektor vymenovaný prezidentom SR a to dňom svojho nástupu do 

funkcie. K 31. decembru 2016 mala Slovenská rektorská konferencia 31 riadnych členov, 

osoby poverené výkonom funkcie rektora boli pozývané na zasadnutia SRK ako hostia.  

Orgánmi SRK sú podľa štatútu prezident SRK a prezídium SRK. Na 67. zasadnutí SRK dňa 

30. mája 2014 v Nitre boli na dvojročné funkčné obdobie zvolení prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

za prezidenta a prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. za 

viceprezidentov. V roku 2016 sa konali nové voľby orgánov SRK. Na 76. zasadnutí SRK dňa 

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

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. Karol Mičieta, PhD. a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

Súčasné funkčné obdobie prezidenta a viceprezidentov skončí 4. júna 2018.  

 

 

Obr.6 Prezídium SRK vo Zvolene 30.mája 2016. Zľava prof. Ing. Karol Mičieta, PhD., viceprezident, prof. Ing. 

Rudolf Kropil, CSc., prezident a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., viceprezident). Autor: TUZVO. 

Program prezídia SRK (2016 – 2018) 

Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vo svojom programe prednesenom pred voľbami orgánov SRK 

na 76. zasadnutí SRK označil za svoje budúce priority kvalitu vysokoškolského sektora, 

podporu vedy a výskumu na vysokých školách, podporu postavenia SRK ako partnera 

„Na Slovensku 

máme kvalitné 

vysoké školy, ktoré 

sú konkurencie-

schopné s krajinami 

V4; našou 

nevýhodou je 

neporovnateľné 

finančné prostredie 

s vyspelými 

krajinami.“ 

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
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Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a systematickú prácu s verejnou mienkou 

v prospech pozitívneho vnímania vysokých škôl. Kvalita vysokého školstva je základným 

a kľúčovým prvkom činnosti SRK a jej predstaviteľov. SRK podporuje rast kvality vzdelávacej 

činnosti, jej internacionalizáciu a zmenu v systéme hodnotenia kvality. Cieľom SRK vo 

vedeckovýskumnej oblasti je najmä skvalitnenie prostredia pre vedu a inovácie a budovanie 

a rozvoj excelentných tímov na vysokých školách. SRK ako partner ministerstva má aktívne 

vystupovať a participovať na rozhodovaní o rozdeľovaní rozpočtových zdrojov pre vysoké 

školy, ale aj mimorozpočtových zdrojov ako štrukturálne fondy EÚ, grantové schémy a pod. 

Informácie o činnosti prezídia sú súčasťou správy. 

Domáce aktivity SRK 

V priebehu roka 2016 sa konalo šesť riadnych a jedno mimoriadne zasadnutie Slovenskej 

rektorskej konferencie, jedno spoločné zasadnutie s členmi Akreditačnej komisie, jedenásť 

riadnych a mimoriadnych zasadnutí prezídia SRK, ako aj tri zasadnutia pléna Inštitútu SRK,  

zasadnutie dozornej rady Inštitútu SRK a zasadnutie Hodnotiacej komisie Ceny SRK pre 

umenie 2016. Zápisnice z rokovaní SRK sú zverejnené na webovom sídle SRK www.srk.sk. 

Zápisnice z rokovaní prezídia SRK a zasadnutí pléna Inštitútu SRK a jeho dozornej rady sú 

zverejnené na intranete SRK. Na zasadnutiach SRK sa zúčastnili aj pozvaní hostia z 

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.  

Spoločné zasadnutie SRK a členov Akreditačnej komisie, ktoré sa konalo 14. januára 2016 

v Bratislave, zhodnotilo priebeh komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl (2014 - 2015). Na 

rokovaní sa diskutovalo o stave procesov zabezpečovania kvality a potrebách slovenských 

vysokých škôl. AK a SRK skonštatovali, že v porovnaní s predchádzajúcou komplexnou 

akreditáciou (2008 - 2010) nastal pozitívny posun v publikačnej činnosti, zvýšila sa kvalita 

vedeckovýskumnej činnosti, ako aj pedagogická činnosť na hodnotených vysokých školách. 

Spoločne prijali závery, ktoré okrem iného podporili administratívne zjednodušenie procesu, 

dotýkali sa kritérií a zapojenia zahraničných odborníkov do ich prípravy a do samotného 

hodnotenia. Odporučili využiť získané výsledky z komplexnej akreditácie v pripravovanej 

legislatíve, ako aj pri financovaní vysokých škôl. Žiadali navýšiť rozpočty vysokých škôl, ktoré 

majú špičkové vedecké kolektívy (2015) ako podporu excelentnosti zo strany štátu a snahu o 

presadenie sa SR vo svetových rankingoch. SRK odporučila vláde SR legislatívne zmeniť 

postavenie Akreditačnej komisie tak, aby tá sa stala nezávislou agentúrou a mohla byť prijatá 

za plnoprávneho člena Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve 

(European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA). 

Obr. 7 Prezident 
SRK prof. Ing. 
Rudolf Kropil, CSc.

Autor: UKF



S. 13 
 

Výročná správa SRK a ISRK 2016 
   

 

 
Obr.8 Zasadnutie SRK a AK, 14. januára 2016 v Bratislave. Autor: EU. 

 
Obr.9 Zasadnutie SRK a AK, 14. januára 2016 v Bratislave. Zľava prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. - viceprezident 

SRK, prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. – prezident SRK, Peter Plavčan – generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl 

MŠVVaŠ SR, prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. – predseda AK, Ing. Jaroslav Holeček, PhD. – podpredseda AK, RNDr. 

Mária Holická, tajomníčka AK. Autor: EU. 
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SRK sa na svojich rokovaniach venovala otázkam financovania vysokých škôl v roku 2016 

a návrhom na rok 2017, ďalej korekciám k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, 

procesom zabezpečovania kvality na vysokých školách vrátane revízie sústavy študijných 

odborov a personálnemu zloženiu Akreditačnej komisie, systémovým zmenám vo 

vysokoškolskom sektore a návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania - 

návrh cieľov v oblasti vysokého školstva (Učiace sa Slovensko), zabezpečeniu finančných 

zdrojov na nákup scientometrických elektronických informačných zdrojov (Web of Science a 

SCOPUS). SRK prerokovala návrh Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020. 

SRK upozornila na potrebu investícií do internátov vysokých škôl vzhľadom na ich zlý 

technický stav a v tejto súvislosti prerokovala na základe požiadavky predsedu vlády SR 

spôsob rozdelenia dodatočne sľúbených prostriedkov vo výške 50 mil. eur v rámci Sociálneho 

balíka III na ubytovacie kapacity 20 verejných vysokých škôl (74. zasadnutie SRK 14. januára 

2016 v Bratislave). Na 78. zasadnutí SRK (14. októbra 2016 v Nitre) opakovane prijali rektori 

uznesenie s požiadavkou na poskytnutie prisľúbeného navýšenia. 

 

 

Obr.10 Členovia SRK a hostia na 79. zasadnutí SRK v Nitre 13. decembra 2016. Autor: UKF. 

SRK v roku 2016 rokovala o procesoch zabezpečovania kvality, schvaľovala návrhy 

personálneho zloženia Akreditačnej komisie a prijala stanovisko k samotnému procesu 

navrhovania na členov AK (75. zasadnutie SRK 29. marca 2016 v Košiciach, 77. zasadnutie 

SRK 8. júla 2016 v Bratislave, 78. zasadnutie SRK 14. októbra v Trnave). SRK odporučila 
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ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR v procesnom postupe vymenúvania členov 

Akreditačnej komisie odlíšiť navrhovanie za člena od vzniku funkcie člena a upraviť súčasnú 

prax tak, aby nebol obmedzený prístup k verejnej funkcii osobám, ktoré spĺňajú odborné a 

morálne podmienky členstva v Akreditačnej komisii vrátane funkcionárov vysokých škôl. SRK 

na zasadnutiach vyjadrila súhlas, resp. nesúhlas s návrhmi ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu SR na vymenovanie za členov AK. Jednotlivé vyjadrenia sú zverejnené 

v zápisniciach z rokovaní. SRK dlhodobo požaduje, aby zmeny v procesoch zabezpečovania 

kvality vysokého školstva boli kompatibilné s Normami a smernicami na zabezpečovanie 

kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (2015) a národná komisia 

hodnotiaca kvalitu vysokého školstva sa stala členom ENQA a Európskeho registra 

hodnotiacich agentúr – EQAR.   

Na 79. zasadnutí (13. decembra 2016 v Nitre) sa rektori SRK oboznámili so zámerom 

posudzovať kvalitu vedeckých a umeleckých výstupov vysokých škôl podľa modifikovanej 

metodiky RAE/REF. SRK privítala návrh ale s ohľadom na národné špecifiká a pri zachovaní 

medzinárodných benchmarkov. SRK podporila prenos výsledkov objektívneho hodnotenia do 

systému financovania vysokých škôl, aby sa zvýšilo financovanie excelentných a špičkových 

pracovísk, jednotlivcov a tímov a tak vzrástla ich konkurencieschopnosť v medzinárodnom 

prostredí. 

SRK rokovala o rozpočte verejných vysokých škôl na rok 2017 a na 78. zasadnutí (14. októbra 

2016 v Trnave) prijala uznesenie, ktorým upozornila ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu SR, že deklarované navýšenie na rok 2017 je nedostatočné, ak by mala byť 

zohľadnená potreba nárastu nákladov na valorizáciu miezd vysokoškolských učiteľov 

schválená vládou SR k 1. januáru  2016  a 1. septembru 2016. Rektorky a rektori slovenských 

vysokých škôl žiadali, aby rozpočet pre vysoké školstvo v roku 2017 bol navýšený o 60 mil. 

eur oproti predchádzajúcemu roku, ako je uvedené v Deklarácii partnerských reprezentácií 

pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy 

v SR. Ďalej upozornili, že pri náraste minimálnej mzdy v roku 2017 budú na vysokých školách 

potrebné ďalšie finančné zdroje pre nepedagogickým zamestnancom vo viacerých platových 

triedach. Na 79. zasadnutí SRK (13. decembra 2016 v Nitre) rektori rokovali s ministrom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR o návrhu metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým 

školám na rok 2017. Opakovane žiadali zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných 

zdrojov každoročne o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie 

miezd) tak, aby bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej 

a inej tvorivej činnosti na vysokých školách v súlade so sľubom vlády SR vyjadreným v 

„Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 - 2020“, ktorá deklarovala „výrazné zvýšenie 

verejnej investície do školstva“. SRK predložila k návrhu metodiky rozpisu dotácií verejným 

Obr. 11 Doc. JUDr. 
Lucia Kurilovská, 
PhD. 

Autor: SRK
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vysokým školám a rozpisu dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 

2017 konkrétne pripomienky dostupné v zápisnici. 

 

Obr.12 Členovia SRK - ilustračná fotografia zo zasadnutia SRK. V popredí Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, 

PhD., prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Autor: SRK. 

Od roku 2014 upozorňuje SRK predstaviteľov štátnych orgánov na problematiku korekcií 

k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v prospech vysokých škôl ako 

prijímateľov. SRK ponúkla spoluprácu pri hľadaní riešenia problému na systémovej a 

individuálnej úrovni. Rektori vysokých škôl sa domnievajú, že konkrétne riešenia musia 

predložiť štátne orgány. Za uvedenú problematiku v rámci SRK je zodpovedný viceprezident 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., ktorý je v kontakte s predstaviteľmi štátnych orgánov 

a zastupuje SRK na rokovaniach. Členovia SRK boli pravidelne informovaní o vývoj v oblasti 

korekcií na svojich zasadnutiach. SRK si v predmetnej veci nechala vypracovať právnu 

analýzu procesných krokov, ktoré vysokým školám umožňuje právny poriadok. SRK sa 

písomne obrátila na predsedu vlády SR, podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu, ministra financií SR, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

s požiadavkou o riešenie problému. O problematike rokovalo aj prezídium SRK (25. júla.2016) 

a odporučilo príslušným štátnym orgánom zriadiť expertnú komisiu na preskúmanie korekcií 

ukladaných slovenským vysokým školám. 
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Členovia SRK sa na mimoriadnom zasadnutí 20. apríla 2016 v Nitre oboznámili s návrhom 

programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 až 2020. SRK ocenila deklarovaný záujem 

o zvyšovanie kvality a rozvoj slovenského školstva a vedy. SRK však naďalej trvala na 

požiadavkách Deklarácie partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu 

skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR (17. februára 2016). Preto 

v stanovisku požiadala vládu SR zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov 

každoročne o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, 

aby bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej 

tvorivej činnosti na vysokých školách. Rektorky a rektori žiadali aj plnenie záväzku SR v oblasti 

financovania výskumu a vývoja vyplývajúceho zo stratégie Európa 2020. Vyjadrili tiež  

pripravenosť podieľať sa na tvorbe strategických opatrení realizujúcich Programové 

vyhlásenie vlády SR a riešení nahromadených problémov. 

O zabezpečení finančných zdrojov na nákup scientometrických elektronických informačných 

zdrojov (Web of Science a SCOPUS) diskutovala SRK za účasti predstaviteľov Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR na viacerých zasadnutiach aj v roku 2016 a prijala 

uznesenie adresované ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR (mimoriadne 

zasadnutie SRK 20. apríla 2016 v Nitre, 76. zasadnutie SRK 30. mája 2016 vo Zvolene, 78. 

zasadnutie SRK 14. októbra 2016 v Trnave). Prezídium SRK požiadalo o prístup k 

elektronickým informačným zdrojom pre súkromné vysoké školy, čo bolo ministerstvom 

zamietnuté.  

SRK rokovala o návrhoch systémových zmien, ktoré predložil, resp. deklaroval minister 

školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s pripravovanou reformou školstva. Rektorky 

a rektori vysokých škôl sa vyjadrili za zachovanie funkčných miest docentov a profesorov s 

kvalifikačným predpokladom vedecko-pedagogických titulov získaných na základe 

habilitačných konaní a vymenovacích konaní za profesora. Podľa SRK platná vysokoškolská 

legislatíva umožňuje uzavrieť pracovný pomer s významným odborníkom na miesto 

vysokoškolského učiteľa bez vedecko-pedagogického titulu „profesor“ alebo „docent“.  

Na 79. zasadnutí SRK (13. decembra 2016 v Nitre) členovia SRK rokovali s ministrom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR a niektorými jeho poradcami o koncepčnom dokumente 

Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, Návrh cieľov v oblasti 

vysokého školstva). Rokovanie pokračovalo internou diskusiou na 80. zasadnutí SRK v úvode 

roku 2017. V Nitre SRK ocenila zámer ministerstva sústrediť pozornosť na kvalitu činnosti 

vysokých škôl na Slovensku a vykonať zásadné reformy v kľúčových oblastiach ich poslania. 

Rektorky a rektori sa nestotožnili s viacerými kľúčovými bodmi predloženého materiálu a 

konštatovali, že návrh neobsahoval aktuálne východiská, analýzu slabých a silných stránok 

sektora, ani komplexné systémové riešenia na dosiahnutie určených cieľov. Žiadali, aby 

Obr. 13 Dr. h. c. 
prof. Ing. Viera 
Cibáková, PhD. a 
prof. Ing. Rudolf 
Kropil, CSc.

Autor: TUZVO
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dokument bol vypracovaný na základe hĺbkovej spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej 

analýzy potrieb slovenskej spoločnosti, aby zohľadňoval hodnoty akademickej kultúry v 

našom regióne, princíp univerzitnej autonómie a rešpektoval akademické práva a slobody. 

SRK tiež požiadala doplniť problematiku umeleckého vzdelávania, ktorá v návrhu úplne 

absentovala, ale aj podrobnejšie sa venovať problematike vedy, výskumu a inováciám. 

 

 

Obr.14  Členovia SRK na 79. zasadnutí SRK v Nitre 13. decembra  2016. Zľava Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana 

Čorejová, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD. a prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. Autor: UKF. 

SRK žiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rokovaní dňa 13. decembra 

2016 v Nitre zvýšiť podporu univerzitného športu v roku 2017 pre vysokoškolské telovýchovné 

jednoty a kluby na vysokých školách, ktoré štartujú v najvyšších slovenských kolektívnych 

súťažiach – extraligové tímy. 

Na rokovaní v Nitre SRK prijala uznesenie, ktorým odporučila vysokým školám využívať pri 

posudzovaní publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov tzv. Beallove kritériá na 

identifikáciu predátorských vydavateľov, aby sa zvýšila kvalita a dôveryhodnosť vedecko-

výskumných výstupov vysokých škôl. Zároveň odporučila ministerstvu vykonať revíziu 

Zoznamu zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, aby boli vylúčení potenciálni, možní 

alebo pravdepodobní predátorskí vydavatelia podľa tzv. Beallových kritérií.  
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Členovia SRK mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou Slovenskej akademickej asociácie pre 

celoživotné vzdelávanie (78. zasadnutie SRK 14. októbra 2016 v Trnave), ktorá vznikla za 

účelom podpory partnerstva organizácií celoživotného vzdelávania, výmeny skúseností, 

poradenstva a projektovej spolupráce. 

Členovia prezídia a členovia SRK poverení prezidentom SRK participovali na viacerých 

rokovaniach a spoločenských podujatiach. Okrem iného rokovali s predsedom vlády SR 

a ďalšími členmi vlády SR, zúčastnili sa na zasadnutiach Výboru Národnej rady SR pre 

vzdelávanie, vedu, mládež a šport, na rokovaniach s predstaviteľmi Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a na stretnutiach s ďalšími členmi vlády SR. Zúčastnili sa na 

rokovaniach Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie SR, na ďalších zasadnutiach 

a monitorovacích výboroch. 

Predstavitelia SRK participovali na zasadnutiach ostatných reprezentácií vysokých škôl SR, 

na rokovaniach Akreditačnej komisie a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na 

Slovensku. Prezident SRK sa na základe pozvania Kancelárie prezidenta SR zúčastnil na 

slávnostnom vymenovaní vysokoškolských profesorov. Členovia prezídia, poverení členovia 

SRK alebo generálna sekretárka participovali na viacerých domácich konferenčných 

podujatiach, okrúhlych stoloch organizovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a podujatiach konaných v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ. 

Dlhodobé nedostatočné financovanie školstva z verejných zdrojov a nízke spoločenské 

postavenie učiteľov viedli k spoločnému rokovania viacerých inštitúcií reprezentujúcich rôzne 

záujmové skupiny v školstve vrátane Slovenskej rektorskej konferencie a k formulácii 

požiadaviek v sektore školstva, ktoré boli oficiálne prijaté ako Deklarácia partnerských 

reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne 

vzdelávania a vedy v SR dňa 17. februára 2016. V nadväznosti na dianie v školstve pred 

parlamentnými voľbami SRK reagovala stanoviskom k výzve Iniciatívy vysokoškolských 

učiteľov z 12. februára 2016. 

Dňa 10. februára 2016 prezident SRK privítal na pôde konferencie predstaviteľov ďalších 

orgánov reprezentácie vysokých škôl, aby informovali o pripravovaných východiskách 

jednotlivých reprezentácií pre oblasť vysokého školstva, vedy a výskumu pre programové 

vyhlásenie budúcej vlády SR, ako aj identifikáciu spoločných priorít pre všetky reprezentácie.  

Zástupcovia SRK sa zúčastnili na pracovných stretnutí iniciovaných Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR k vysokoškolskej a vedecko-výskumnej politike a chodu vysokých 

škôl ako diskusia o inštitucionálnom financovaní tvorivej činnosti (1. marca 2016, prof. doc. 

JUDr. Marek Šmid, PhD.), diskusie o metodike rozpisu dotácie na verejné vysoké školy  

(18. februára 2016, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.), rokovanie o verejnom obstarávaní  

Obr. 15 Prof. Ing. 
Edita Hekelová, 
PhD.

Autor: SRK
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(18. júla 2016, 11. augusta 2016, Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.), novelizácii 

zákona o vysokých školách (21. júla 2016, 25. augusta 2016, prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.), zavedeniu metodiky 

hodnotenia výskumných výstupov podľa RAE/REF modelu (20. júla 2016, 24. augusta 2016, 

21. septembra 2016, 21. októbra 2016, 21. novembra 2016 a 5. decembra 2016, prof. Ing. 

Rudolf Kropil, CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, 

PhD.), revízii Sústavy študijných odborov (24. februára 2016, prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a doc. Ing. Vladimír 

Hiadlovský, PhD.), zasadnutie Riadiaceho výboru FIS SOFIA (13. júna 2016, Mgr. Mária 

Čikešová). 

 

Obr. 16 Zľava: prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., podpredseda Európskej komisie Maroš 
Šefčovič, prezident skupiny zastupujúcej občiansku spoločnosť Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Luca Jahier, 
členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Vladimír Báleš a Juraj Sipko. Autor: EESC. 
 

SRK sa podieľala na organizačnom a finančnom zabezpečení konferencie „Úloha občianskej 

spoločnosti v európskej energetickej únii: zabezpečenie bezpečnej, udržateľnej, 

konkurencieschopnej a cenovo dostupnej energie“ skupiny zastupujúcej občiansku 

spoločnosť v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore („EESC“) v Bratislave 27. a 28. 

októbra 2016, ktorej členom je prezident SRK. 
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Obr. 17 Podpredseda Európskej komisie a eurokomisár pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, prezident skupiny zastupujúcej 
občiansku spoločnosť Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Luca Jahier a prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. Autor: EESC. 

 
V priebehu roka 2016 sa konalo jedenásť formálnych zasadnutí prezídia SRK a niekoľko 

neformálnych stretnutí. Prezídium SRK sa okrem iného venovalo problematike korekcií 

čerpania štrukturálnych fondov, financovaniu vysokých škôl, procesom zabezpečovania 

kvality vrátane revízie Sústavy študijných odborov, návrhu na krátenie rozpočtu Slovenskej 

akadémie vied, situácii vo vysokom školstve v Turecku. Stanoviská a vyhlásenia prezídia sú 

zverejnené na webovom sídle SRK, zápisnice zo zasadnutí sú zverejnené na intranete.  
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Obr. 18 Zasadnutie prezídia SRK 28. júna 2016 za časti niektorých členov SRK a hostí. Autor: SRK. 

Vysokoškolská legislatíva 

Okrem účasti na zasadnutiach SRK, kde sa členovia vyjadrujú k legislatívnym návrhom, majú 

možnosť pripomienkovať návrhy, ktoré sa dotýkajú vysokých škôl, v rámci medzirezortného 

pripomienkového konania. V druhom prípade členovia SRK predkladajú svoje písomne 

návrhy prezidentovi SRK prostredníctvom sekretariátu. Rovnako postupuje SRK pri 

vybavovaní návrhov na nominácie, o ktoré ju požiadajú partnerské inštitúcie a organizácie. 

V priebehu roka 2016 SRK týmto spôsobom prerokovala nasledujúce návrhy:  

• Rozpis dotácií verejným vysokým školám na rok 2017: návrh metodiky rozpisu na rok 
2017, návrh rozpisu dotácií na rok 2017, publikačná činnosť; 

• Koncepčný dokument Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a 
vzdelávania, Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva; 

• Podklady Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) k 
implementácii RAE/REF (rokovanie 21. novembra 2016, 21. októbra 2016, 20. júla 2016); 

• Návrh tém novelizácie vysokoškolského zákona (rokovanie 21. júla 2016); 

• Návrh MŠVVaŠ SR Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej 
tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2016 - 2020; 

• Konkrétne úlohy na napĺňanie programového vyhlásenia vlády v oblasti regionálneho 
školstva a vysokého školstva v roku 2016; 

• Vyjadrenie k žiadosti MŠVVaŠ SR o stanovisko k testovaniu študentov vysokých škôl 
CLA+; 

• Návrh vybudovať akademickú sieť programu COPERNICUS (č. CUF-2016-36); 

• Návrh na zmenu Sústavy študijných odborov („ŠO“): zaradenie nového ŠO Dejiny a teória 
výtvarného umenia a architektúry (1. - 3. stupeň); 

https://www.srk.sk/images/intranet/Rozlicne/Informacie/10741.rtf
https://www.srk.sk/images/intranet/Rozlicne/Informacie/10741.rtf
https://www.srk.sk/images/intranet/Rozlicne/Informacie/10740.zip
https://www.srk.sk/images/intranet/Rozlicne/Informacie/10747.zip
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• Návrh na zmenu Sústavy ŠO: zaradenie nového ŠO Letecké a kozmické inžinierstvo (1. 
- 3. stupeň); 

• Návrh na zmenu Sústavy ŠO: zaradenie nového ŠO Lekárska biológia (3. stupeň); 

• Návrh na zmenu Sústavy ŠO: zaradenie nového ŠO Sedimentológia (3. stupeň); 

 

Obr.19 79. zasadnutie SRK 13. decembra 2016 v Nitre. Autor UKF. 

• LP/2016/584 Opatrenie MŠVVaŠ SR, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného 
školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia 
uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách; 

• Návrh Akreditačnej komisie k zmene kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, 
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy; 

• Vyjadrenie k návrhu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na nových členov 
Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR; 

• Modernisation Agenda consultation; 

• Deklarácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku s podporou 
partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok 
a úrovne vzdelávania a vedy v SR; 

• Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 - 2019 - 
odpočet plnenia úloh; 

• Návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja na obdobie rokov 2016 – 2019;  

• Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 
259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o 
minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. 

Sekretariát SRK ďalej mapoval záujem vysokých škôl o spoluprácu so zahraničnými partnermi 

z Kuby, Cypru, Izraelu, Ruskej federácie, Vietnamu a Číny pre MŠVVaŠ SR. 

https://www.srk.sk/images/intranet/Rozlicne/Informacie/33._Vyjadrenie_k_listu_MSVVS_bez_podpisu.pdf
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Nominácie a zastupovanie v komisiách a radách 

Slovenská rektorská konferencia doteraz nominovala svojich predstaviteľov a zástupcov 

vysokých škôl do akademických, celonárodných výborov, orgánov či komisií a európskych 

organizácií prostredníctvom Európskej asociácie univerzít (EUA), Hospodárskeho 

a sociálneho výboru SR a ďalších organizácií. V roku 2016 SRK navrhla: 

• prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. za člena Komisie pre získavanie faktov v oblasti 

medzinárodného humanitárneho práva na základe požiadavky Veľvyslanectva 

Švajčiarskej konfederácie; 

• prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. do Komisie pre posudzovanie návrhov na udelenie Ceny 

za vedu a techniku; 

• prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. za člena Slovenskej komisie pre UNESCO; 

• doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. za člena Koordinačného výboru MŠVVaŠ SR pre 

revíziu Sústavy študijných odborov; 

• kandidátov vysokých škôl na Cenu za vedu a techniku 2016 v kategóriách Osobnosť vedy 

a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, Osobnosť vedy a techniky do 

35 rokov, Popularizátor vedy, Vedecko-technický tím roka; 

• kandidátky vysokých škôl do ankety Slovenka roka 2017 v kategórii Veda a výskum 

a kategórii Vzdelávanie; 

• kandidátov vysokých škôl do hodnotiacich komisií SAIA pre programy CEEPUS 

a Národný štipendijný program; 

• kandidátov vysokých škôl na členov rád Agentúry na podporu vedy a výskumu pre 

programy (i) Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch 

výskumu a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2016 – 2019; (ii) Podpora výskumu a 

vývoja v podnikoch a podpora spolupráce podnikov s výskumnými organizáciami na 

obdobie rokov 2016 – 2019; (iii) Podpora prípravy a realizácie riešenia projektov výskumu 

a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020;  

• kandidáta univerzity do riadiaceho výboru (Governing Board) European Institute of 

Innovation & Technology („EIT“). 

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. bol v roku 2016 členom: 

• Zboru poradcov predsedu vlády SR; 

• Národného monitorovacieho výboru Národného strategického referenčného rámca; 

• Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku na Úrade vlády SR; 

• Monitorovacieho výboru Operačného programu pre vedu a inovácie; 

• Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie; 

• Hospodárskeho a sociálneho výboru Slovenskej republiky; 

Obr. 20 Prof. doc. 
JUDr. Marek Šmid, 
PhD.

Autor: SRK

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAqqDi-5bSAhUCXRQKHbn8CMAQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Feit.europa.eu%2F&usg=AFQjCNF6wQEYw3O5SuuBjAm7d60Eypkgfw&sig2=wXrW3KPL2qwy1CKFX0R5xQ
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAqqDi-5bSAhUCXRQKHbn8CMAQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Feit.europa.eu%2F&usg=AFQjCNF6wQEYw3O5SuuBjAm7d60Eypkgfw&sig2=wXrW3KPL2qwy1CKFX0R5xQ
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• Pracovnej skupiny pre výskum pri EUA („Research Policy Working Group“); 

• Európskeho ekonomického a sociálneho výboru („European Economic and Social 

Committee“, EESC). 

Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. zastupoval SRK v roku 2016 v: 

• Riadiacom výbore programu Inštitucionálne riadenie vo vysokom školstve pri OECD 

(„Institutional Management in Higher Education Governing Board“, IMHE); 

• Slovenskej komisii pre UNESCO. 

Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. zastupoval SRK v roku 2016 v: 

• Komisii pre posudzovanie návrhov na udelenie Ceny za vedu a techniku. 

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.  

Podpora spolupráce členov SRK 

Jedným z poslaní SRK je vytvárať predpoklady pre spoluprácu univerzít a vysokých škôl v 

Slovenskej republike a zabezpečiť vzájomný tok informácií medzi nimi. V súvislosti s plnením 

tejto úlohy SRK na svojom webovom sídle https://www.srk.sk zverejňuje informácie týkajúce 

sa nielen svojej činnosti, ale aj správy a novinky z akademického života z domova 

a zahraničia. V závere roka 2016 boli modernizované webové stránky SRK. 

Podpora študentov a doktorandov 

Slovenská rektorská konferencia naďalej spolupracuje so Študentskou radou vysokých škôl 

(„ŠRVŠ“) a podporuje činnosť Asociácie doktorandov Slovenska („ADS“). Inštitút SRK 

spolufinancoval Slovenské doktorandské fórum 2016, ktoré sa konalo 13. a 14. októbra 2016 

v Nitre sumou 2 500,- eur. Na slávnostnom otvorení fóra zastupoval SRK prof. RNDr. Ľubomír 

Zelenický, CSc. 
Obr. 21 Doc. Mária 
Heinzová, ArtD.

Autor: SRK
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Obr.22 Odovzdávanie Ceny SRK za rok 2016 počas Týždňa vedy a techniky 10. novembra 2016. Zľava Peter 

Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Jakub Dušička, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. člen 

SRK. 

SRK od roku 2012 vyhlasuje Cenu SRK za umenie s cieľom prispieť k zviditeľneniu umeleckej 

činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR a propagácii takejto činnosti. Cena sa podľa 

štatútu udeľuje počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Ide o finančné ocenenie vo výške 

1 500,- eur, ktoré SRK dáva z mimorozpočtových zdrojov. Prezident SRK prof. Ing. Rudolf 

Kropil, CSc. udelil cenu v roku 2016 absolventovi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 

Bc. Jakubovi Dušičkovi za umelecké dielo "Vizuálna identita slovenského predsedníctva v 

Rade Európskej únie" nadnárodného významu, ktoré bolo realizované počas bakalárskeho 

štúdia v študijnom odbore 2. 2. 6 Dizajn. Viac informácií o projekte je zverejnených na 

webovom sídle www.srk.sk. 

SRK dlhodobo podporuje projekt Študentská osobnosť Slovenska, ktorý organizuje Junior 

Chamber International - Slovakia. Slávnostné udeľovanie oceneným študentom 

a absolventom sa konalo dňa 14. decembra 2016 v Bratislave pod záštitou p. Andreja Kisku, 

prezidenta SR. Niekoľko cien odovzdal aj zástupca SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Viac 

informácií o projekte je zverejnených na webovom sídle http://studentskaosobnost.sk. 

http://studentskaosobnost.sk/
http://studentskaosobnost.sk/
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Obr.23 Odovzdávanie Ceny Študentská osobnosť Slovenska 2016 14. decembra 2016. Zľava prof. RNDr. Karol 

Mičieta, PhD. a Mgr. Veronika Némethová. 

Zahraničné aktivity SRK 

Štatút Slovenskej rektorskej konferencie určuje rozsah postavenia a úloh konferencie ako 

reprezentácie vysokých škôl. Okrem iného je úlohou SRK nadväzovať a udržiavať kontakty 

so zahraničím, s partnerskými rektorskými konferenciami iných krajín, inými združeniami 

rektorov vysokých škôl, ako aj s Európskou asociáciou univerzít („European University 

Association“, EUA). 

Európska asociácia univerzít združuje národné rektorské konferencie, univerzity a vysoké 

školy, ako aj iné akademické organizácie v Európskom vysokoškolskom priestore („European 

Higher Education Area“, EHEA). V súčasnosti má viac ako 820 členov zo 47 krajín. Vytvára 

prostredie na diskusiu o vysokoškolských politikách na európskej úrovni, na výmenu 

skúseností a príkladov dobrej praxe, poskytuje informácie  o najnovšom dianí a participuje na 

formovaní vysokoškolského sektora. Slovenská rektorská konferencia je riadnym kolektívnym 

členom s právom účasti na zasadnutiach výboru a valnom zhromaždení. 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. 
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Individuálnymi členmi EUA môžu byť univerzity a vysoké školy, ktoré o to požiadajú a ich 

členstvo schváli výbor EUA. V roku 2016 malo 15 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 údajov pre analýzy, štatistiky, dotazníky 

a stanoviská EUA. Napr. v roku 2016 poskytla SRK aktualizáciu údajov v dotazníkoch o 2016 

Public Funding Observatory a Autonomy Scorecard, informovala o problematike efektívnosti 

v slovenskom vysokom školstve a o agende zručností. 

V roku 2016 sa zástupcovia SRK zúčastnili na zasadnutiach EUA a na konferenčných 

podujatiach asociácie. Správy z účasti na podujatiach boli zverejnené na intranete SRK 

a poskytnuté členom SRK a partnerom. Na zasadnutiach výboru a generálnych sekretárov 

28. a 29. januára 2016 v Bruseli sa zúčastnili prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a Mgr. Mária 

Čikešová, na  valnom zhromaždení 7. apríla 2016 v Galway sa zúčastnil prof. RNDr. Karol 

Mičieta, PhD., na 3. fóre o financovaní 6. - 7. októbra 2016 v Porte sa zúčastnil prof. Ing. 

Rudolf Kropil, CSc., na zasadnutí výboru EUA 28. októbra 2016 v Bruseli sa zúčastnila Mgr. 

Mária Čikešová a na 11. európskom fóre pre zabezpečovanie kvality EQAF 17. - 18. 

novembra 2016 v Ľubľane SRK zastupoval prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. sa pripojil k spoločnému vyhláseniu predsedov a 

prezidentov európskych rektorských konferencií, ktorí deklarovali záujem o pokračovanie 

v spolupráci s britskými vysokými školami po odchode Veľkej Británie z Európskej únie 22. 

júla 2016.  

Jednou z politík, ktorej Európska asociácia univerzít venuje zvýšený záujem je otvorený 

prístup („Open Access“). Keďže SRK nemá v predmetnej veci poverenie zastupovať 

slovenské vysoké školy a celú agendu v SR zastrešuje Centrum vedecko-technických 

informácií SR, SRK po rokovaní s generálnym riaditeľom centra odporučila EUA 

spolupracovať so zástupcom centra pri mapovaní diania v elektronických informačných 

zdrojoch a pri otvorenom prístupe. 

Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. bol zástupcom SRK v Riadiacom 

výbore programu pre vysoké školstvo („Institutional Managment in Higher Education“, IMHE), 

ktorý sa transformoval na OECD Higher Education Stakeholder Forum. Zástupca SRK sa 

zúčastnil na inauguračnom podujatí 16. – 18. júna 2016 v Paríži.  

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. sa tiež zúčastnil na konferencii v rámci 

Holandského predsedníctva v Rade EÚ The future of higher education“ v Amsterdame dňa  

9. marca 2016. 

Obr. 24 Prof. RNDr. 
Karol Mičieta, PhD.

Autor: SRK



S. 29 
 

Výročná správa SRK a ISRK 2016 
   

 

SRK na pozvanie Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu 

zastupovala prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. s príspevkom na Výročnej konferencii 

programu Erasmus+ 10. – 11. októbra 2016 v Štrasburgu.  

O realizácii služobných ciest boli členovia SRK informovaní na rokovaniach SRK a 

prostredníctvom webovej stránky  www.srk.sk. Všetky správy obsahujúce aj zhodnotenie 

pracovných ciest, prezentácie, ktoré odzneli na rokovaniach a konferenčných podujatiach, 

ako aj sprievodné dokumenty sú zverejnené na intranete SRK a sú k dispozícii členom SRK.  
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Hospodárenie – Inštitút SRK 
Slovenská rektorská konferencia je organizáciou, ktorá je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

orgánom reprezentácie vysokých škôl. Právnu a ekonomickú subjektivitu má Inštitút 

Slovenskej rektorskej konferencie („Inštitút SRK“) - občianske združenie, ktoré bolo zriadené 

na administratívu, organizačnú a ekonomickú podporu aktivít Slovenskej rektorskej 

konferencie po transformácii SRK na orgán reprezentácie vysokých škôl. 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) 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. októbra 2010 a registrované na Ministerstve 

vnútra SR 3. decembra 2010. Text stanov bol priložený k Výročnej správe SRK za rok 2010 

a je k dispozícii na webovom sídle www.srk.sk v časti Inštitút SRK. 

Riaditeľom občianskeho združenia je od roku 2015 prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., ktorý je  

zároveň prezidentom SRK. Zástupcami riaditeľa Inštitútu SRK sú prof. RNDr. Karol Mičieta, 

PhD. a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. - viceprezidenti SRK. Menovaní boli potvrdení vo 

svojich funkciách na 11. zasadnutí pléna Inštitútu SRK 30. mája 2016 vo Zvolene.  

Kontrolným orgánom občianskeho združenia je dozorná rada. Dozorná rada najmä kontroluje 

hospodárenie združenia. Stretnutie dozornej rady Inštitútu SRK k ekonomickej uzávierke roku 

2015 sa konalo 12. apríla 2016 v Žiline. Členmi dozornej rady občianskeho združenia boli 

v roku 2016, na základe voľby konanej na 7. zasadnutí pléna 8. apríla 2014 vo Zvolene  

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. a doc. 

Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. Dvojročné funkčné obdobie členov dozornej rady začalo  

9. júla 2014. Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. ukončil svoje pôsobenie v SRK 

a Inštitúte SRK odchodom z funkcie rektora. Novým členom dozornej rady sa stal po 

hlasovaní na mimoriadnom zasadnutí pléna Inštitútu SRK 14. januára 2016 doc. Ing. Jozef 

Puttera, CSc. Dňa 29. marca 2016 na rokovaní pléna Inštitútu SRK v Košiciach bol zvolený 

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. za tretieho člena dozornej rady. Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana 

Čorejová, PhD. bola znovuzvolená za členku rady na 11. zasadnutí pléna Inštitútu SRK  

30. mája 2016 vo Zvolene. Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné.  
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Zloženie dozornej rady Inštitútu SRK k 31. decembru 2016: 

• predsedníčka: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. (9. júla 2016 – 8. júla 2018) 

• členovia: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (29. marca 2016 - 28. marca 2018) a doc. 

Ing. Jozef Puttera, CSc. (14. januára 2016 – 13. januára 2018) 

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 osobou poverenou výkonom funkcie 

rektora. V roku 2016 mal Inštitút SRK 30 kolektívnych členov a troch individuálnych členov 

(prezident a viceprezidenti SRK). 

Abecedný zoznam kolektívnych členov Inštitútu SRK, ktorých zastupuje rektor, resp. poverený 

výkonom funkcie rektora: 

• Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši  

• Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

• Akadémia umení v Banskej Bystrici 

• Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 

• Ekonomická univerzita v Bratislave 

• Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 

• Katolícka univerzita v Ružomberku  

• Prešovská univerzity v Prešove 

• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave 

• Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  

• Technická univerzita v Košiciach 

• Technická univerzita vo Zvolene 

• Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

• Trnavská univerzita v Trnave  

• Univerzita  Komenského v Bratislave 

• Univerzita J. Selyeho v Komárne 

• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

• Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

• Vysoká  škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 
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• 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 

Vyúčtovanie príjmov a výdavkov Inštitútu SRK   

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, faktúram a príkazmi na úhradu, ktoré sú uložené 

na sekretariáte Inštitútu SRK. Všetky platby realizované v hotovosti sú evidované v 

pokladničnej knihe za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016 a ktorá je tiež uložená na 

sekretariáte Inštitútu SRK. Príslušné pokladničné doklady sú dočasne k dispozícii vo firme 

PorEko, ktorá dodávateľsky zabezpečuje účtovníctvo pre Inštitút SRK a po spracovaní budú 

vrátené Inštitútu SRK. Zakúpený materiál a majetok je uložený na sekretariáte Inštitútu SRK. 

V roku 2016 sa konali 3 riadne a mimoriadne zasadnutia pléna Inštitútu SRK a zasadnutie 

dozornej rady. Zápisnice zo zasadnutí sú zverejnené na intranete SRK.  

Vyúčtovanie dotácie za rok 2016 

Dotačná zmluva pre rok 2016 č. 312/2016 bola uzatvorená medzi MŠVVaŠ SR a Inštitútom 

SRK dňa 23. marca 2016.  Dotáciu mohol Inštitút SRK čerpať do 15. decembra 2016. Úroky 

nahromadené na dotačnom účte museli byť vrátené do štátneho rozpočtu.  

Riaditeľ ISRK predložil dotácie MŠVVaŠ SR vyúčtovanie príjmov a výdavkov Inštitútu SRK za 

rok 2016 samostatným listom č. 9/2016 dňa 4. januára 2017. Dotácia poskytnutá Inštitútu SRK 

bola vyčerpaná v plnej výške. Inštitút vrátil úroky za 2. polrok 2016 na účet ministerstva vo 

výške 2,08 eur začiatkom roka 2017. Úroky za rok 2016 vo výške 0,31 eur boli vrátené do 

štátneho rozpočtu 4. januára 2017. Bankové poplatky boli uhradené z vlastných zdrojov 

Inštitútu SRK. 

Vyčerpané prostriedky z dotácie boli využité účelne a hospodárne v súlade so zmluvou, ich 

použitie je evidované v účtovnej evidencii. MŠVVaŠ SR s vyúčtovaním dotácie za rok 2016 

súhlasilo listom č. 2017-706/1111:1-15AA z 13. januára 2017.  
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PRÍJMY Inštitútu SRK  
Dotácia a úroky (dotačný účet) 

Dotácia na chod z MŠVVŠ SR na rok 2016 66 400,00 € 

Úroky 2016 celkom 0,31 € 

                       Vrátené úroky 2. polrok 2015 -2,08 € 

Príjmy celkom bez úrokov 66 400,00 € 

 

NÁKLADY  Inštitútu SRK  
Z dotácie podľa vyúčtovania (dotačný účet) 

Osobné náklady celkom 31 629,63 € 

Prevádzkové náklady celkom 17 605,57 € 

Cestovné náklady celkom 10,843,50 € 

Členské poplatky medzinárodným organizáciám – EUA, IMHE, 
národným organizáciám - HSV SR a príspevok na doktorandské 
fórum 

11 859,00 € 

Náklady celkom  71 937,70 € 

 
Úroky a bankové poplatky na dotačnom účte  

Úroky č. ú. 404000407 (dotačný účet) – vrátené MŠVVŠ SR v roku 
2017 

0,31 € 

Bankové poplatky č. ú. 404000407 (dotačný účet) 171,41 € 

 

Vyúčtovanie výnosov a nákladov Inštitútu SRK za rok 2016 

Okrem dotácie hospodári Inštitút SRK aj s vlastnými prostriedkami, ktoré pochádzajú 

z členských príspevkov. Výška členského príspevku pre kolektívnych členov na rok 2016 

bola stanovená na 11. zasadnutí pléna Inštitútu SRK dňa 30. mája 2016 vo Zvolene na 500,- 

eur. Účtovný príjem za členské príspevky za rok 2016 bol vo výške 15 226,- eur. 

Podľa účtovnej uzávierky vypracovanej firmou PorEko predstavovali celkové výnosy Inštitútu 

SRK v roku 2016 sumu vo výške 81 632,00 €.  

VÝNOSY 

Úroky 6,00 € 

Prijaté členské príspevky 15 226,00 € 

Dotácie 66 400,00 € 

Výnosy celkom 81 632,00 € 

 



S. 34 
 

Výročná správa SRK a ISRK 2016 
   

 

Celkové náklady Inštitútu SRK boli v roku 2016 vo výške 77 849,00 €. Ide o výdavky, ktoré 

boli uhradené z dotácie a z vlastných prostriedkov. 

NÁKLADY 

Spotreba materiálu 2 693,00 € 

Cestovné 11 898,00 € 

Ostatné služby 28 817,00 € 

Mzdové náklady 23 153,00 € 

Zákonné soc. a zdravotné poistenie 7 956,00 € 

Zákonné soc. náklady 573,00 € 

Iné ostatné náklady 259,00 € 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 2 500,00 € 

Náklady celkom 77 849,00 € 

 
Inštitút SRK uhradil v roku 2016 členské príspevky v zahraničných a domácich organizáciách:  

• členský príspevok v programe OECD Institutional Managment in Higher Education 

(„IMHE“) 2016 v sume 3 600,- eur; 

• členský príspevok v EUA 2017 v sume 5 409,. eur; 

• členský príspevok v Hospodárskom sociálnom výbore SR („HSV SR“) v sume 350,- eur.  

Inštitút SRK v roku 2016 nepodnikal a nemal žiadne príjmy podliehajúce dani z príjmy 

v zdaňovacom období. Na základe účtovnej uzávierky bol výsledok hospodárenia Inštitútu 

SRK za obdobie roku 2016 vo výške 3 783,00 eur. Výsledok hospodárenia po zdanení, ktoré 

bolo vypočítané na 1,00 euro, bol 3 782,00 eur.  

Inštitút SRK vďaka stabilnému príjmu z členských príspevkov akumuloval na svojich 

bankových účtoch k 31. decembru 2016 spolu 195 229,11 eur a v pokladni 493,28 eur. Ide 

zostatok z členských príspevkov a úrokov za predchádzajúce obdobie Účtovný zostatok na 

jednotlivých bankových účtoch bol: 

• dotačný účet v Sberbank Slovensko vo výške 99,01 eur; 

• členský účet v Sberbank vo výške 195 130, 10 eur. 

Príjmy z členských príspevkov, ktoré neboli použité v roku 2016 a príjmy akumulované na 

účte Inštitútu SRK v predchádzajúcich rokoch budú použité na financovanie aktivít SRK 

a chod Inštitútu SRK v nasledujúcom období. 
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Sekretariát  
Na sekretariáte SRK pracovali v roku 2016 jedna zamestnankyňa v trvalom pracovnom 

pomere ako generálna sekretárka a dve zamestnankyne na skrátený pracovný úväzok na 

dobu určitú od 1. júla 2016 do 31. mája 2018 s miestom výkonu práce vo Zvolene. Inštitút 

SRK v priebehu roku 2016 zamestnal na dohodu o brigádnickej práci študentov a na dohodu 

o vykonaní práce ďalšie osoby. 

Zamestnanci sekretariátu Slovenskej rektorskej konferencie a Inštitútu SRK: 

 

Mgr. Mária Čikešová 

Generálna sekretárka 

Tel. (0)2 541 31 238 

Fax (0)2 541 31 238 

srk@srk.sk 
 

Ing. Viera Tallová 

 

Tel. (0)45 520 61 02 

Fax (0)45 533 00 27 

rektor@tuzvo.sk 

    

 

Michaela Dančová 

 

Tel. (0)45 520 61 02 

Fax (0)45 533 00 27 

rektor@tuzvo.sk 

  

Informácie o SRK a Inštitúte SRK 
Slovenská rektorská konferencia a Inštitút SRK 

Konventná 1 
811 02 Bratislava 

Tel. +421 (0)2 54131238 

Fax +421 (0)2 54131238 

www.srk.sk 

 

Sem zadajte popis.

Obr. 25 Ilustračná 
fotografia.

Autor: SRK.
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Výročná správa Slovenskej rektorskej konferencie a Inštitútu SRK za rok 2016 bola schválená 

na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie a pléna Inštitútu SRK dňa 24. apríla 2017 

v Bratislave.  

 
 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
prezident Slovenskej rektorskej konferencie a 
riaditeľ Inštitútu SRK 
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Príloha 1 
Chronologický prehľad udalostí SRK a Inštitútu SRK v roku 2016 
 

1. 14. 1. 2016 spoločné zasadnutie Akreditačnej komisie a SRK a 74. mimoriadne zasadnutie 
SRK v Bratislave. 

2. 15. 1. 2016 novoročné stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR – za SRK 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD. 

3. 15. 1. 2016 diskusia o dlhodobom zámere MŠVVŠ SR – za SRK: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

4. 28. -29. 1.2016 zasadnutie generálnych sekretárov a výboru Európskej asociácie univerzít – 
za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., Mária Čikešová. 

5. 2. 2. 2016 rokovanie predstaviteľov reprezentácie vysokých škôl a Odborového zväzu 
pracovníkov školstva a vedy na Slovensku – za SRK: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof. 
doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

6. 5. 2. 2016 mimoriadne zasadnutie prezídia SRK v Bratislave. 

7. 5. 2. 2016 stretnutie prezidenta SRK prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. s predstaviteľmi RVŠ 
a ŠRVŠ v Bratislave. 

8. 5. 2. 2016 zasadnutie Hospodárskeho a sociálneho výboru SR – za SRK: prof. Ing. Rudolf 
Kropil, CSc.  

9. 8. 2. 2016 rokovanie predstaviteľov SRK s predsedom vlády SR, predsedom NR SR a ďalšími 
členmi vlády SR – za SRK: prof Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. 
doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, 
PhD. 

10. 10. 2. 2016 rokovanie predstaviteľov reprezentácie vysokých škôl a OZPŠaV na Slovensku – 
za SRK: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. a prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

11. 10. 2. 2016 stretnutie predstaviteľov RVŠ, ŠRVŠ a SRK - za SRK: prof. Ing. Rudolf Kropil, 
CSc. 

12. 12. 2. 2016 - Stanovisko SRK k výzve Iniciatívy vysokoškolských učiteľov. 

13. 17. 2. 2016 podpis Deklarácie OZPŠaV na Slovensku a partnerských reprezentácií 
pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy  
SR – za SRK poverený prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  

14. 18. 2. 2016 stretnutie so štátnym tajomníkom Ivanom Lesayom na MF SR ku korekciám – za 
SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a JUDr. Viliam Karas. 

15. 18. 2. 2016 diskusia k metodike rozpisu dotácie na verejných vysokých školách – za SRK 
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

16. 22. 2. 2016  pracovné rokovanie na Úrade vlády SR – za SRK: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
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17. 24. 2. 2016 91. zasadnutie Akreditačnej komisie – za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

18. 24. 2. 2016 stretnutie k revízii sústavy ŠO - za SRK: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. doc. 
JUDr. Marek Šmid, PhD., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, 
PhD. 

19. 1. 3. 2016 diskusia o inštitucionálnom financovaní tvorivej činnosti – za SRK: prof. doc. JUDr. 
Marek Šmid, PhD. 

20. 3. 3. 2016 stretnutie so štátnym tajomníkom Ivanom Lesayom na MF SR vo veci korekcií – za 
SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a JUDr. Viliam Karas. 

21. 9. 3. 2016 konferencia „The future of higher education“ v Amsterdame v rámci holandského 
predsedníctva Rady EÚ – za SRK: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

22. 4. 4. 2016 pracovné stretnutie o návrhu programového vyhlásenia vlády SR v Bratislave - za 
SRK: viceprezidenti prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

23. 6. – 7. 4. 2016 93. zasadnutie Akreditačnej komisie v Bratislave - za SRK: viceprezident prof. 
doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

24. 7. 4. 2016 zasadnutie valného zhromaždenia EUA - za SRK: viceprezident prof. RNDr. Karol 
Mičieta, PhD. 

25. 12. 4. 2016 zasadnutie dozornej rady Inštitútu SRK v Žiline. 

26. 19. 4. 2016 konferencia MŠVVaŠ SR „Ako prispievajú vysoké školy k riešeniu regionálnych  
výziev?“ v Nitre - za SRK: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a Mária Čikešová. 

27. 20. 4. 2016 mimoriadne zasadnutie SRK v Nitre. 

28. 4. 5. 2016 vymenovanie rektora Hudobnej a umeleckej akadémie J. A. v Banskej Štiavnici  
v Bratislave - za SRK: prezident prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.  

29. 4. 5. 2016 stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR - za SRK: prezident 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

30. 6. 5. 2016 prednáška generálnej riaditeľky UNESCO Iriny Bokovej na Univerzite Komenského 
v Bratislave - za SRK: prezídium SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD. a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a generálna sekretárka Mária Čikešová. 

31. 6. 5. 2016 mimoriadne zasadnutie prezídia SRK v Bratislave. 

32. 6. 5. 2016 Valné zhromaždenie ŠRVŠ v Piešťanoch - za SRK: prezident prof. Ing. Rudolf 
Kropil, CSc.  

33. 12. 5. 2016 stretnutie organizácií a iniciatív pôsobiacich v školstve v Bratislave - za SRK: 
prezident prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.  

34. 16. 5. 2016 slávnostný akt vymenovania vysokoškolských profesorov v Bratislave - za SRK: 
prezident prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.  

35. 18. 5. 2016 stretnutie signatárov Deklarácie OZPŠaV na Slovensku a partnerských 
reprezentácií v Bratislave - za SRK: viceprezident prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  
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36. 18. - 19. 5. 2016 zasadnutie prezídia SRK v Bratislave. 

37. 19. 5. 2016 Okrúhly stôl k Programovému vyhláseniu vlády SR v Bratislave na MŠVVaŠ 

SR - za SRK: prezídium prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

38. 19. 5. 2016 rokovanie s predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport 

Ľubomírom Petrákom - za SRK: prezident prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.  

39. 1. 6. 2016 medzinárodný vedecký seminár Vybrané riziká vývoja svetovej ekonomiky 

v Bratislave - za SRK: prezident prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

40. 1. 6. 2016 zasadnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru („EESC“) 

v Bratislave - za SRK: prezident prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

41. 13. 6. 2016 zasadnutie Riadiaceho výboru FIS SOFIA v Bratislave - za SRK: Mgr. Mária 

Čikešová 

42. 16. -18. 6. 2016 Inauguračné OECD Higher Education Stakeholder Forum v Paríži 

(Francúzsko) - za SRK: viceprezident prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

43. 21. 6. 2016 Začiatok kampane programu Digitálna garáž v Bratislave - za SRK: Mária 

Čikešová.  

44. 28. 6. 2016 rokovanie prezidenta SRK prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. s ministrom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, predsedom zboru poradcov ministra doc. RNDr. 

Petrom Mederlym, CSc. a generálnym riaditeľom Sekcie vysokých škôl Mgr. Jozefom 

Jurkovičom. 

45. 28. 6. 2016 zasadnutie rozšíreného prezídia SRK v Bratislave. 

46. 1. 7. 2016 Slávnostné podujatie v Bratislave pri príležitosti SVK predsedníctva EÚ - za 

SRK:  prezident prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

47. 18. 7 .2016 v Bratislave zasadnutie komisie na MŠVVaŠ SR pre verejné obstarávanie – 

za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

48. 20.7.2016 v Bratislave neformálna diskusia „Budúcnosť EÚ“ na MZVaEZ SR – za SRK: 

prezident prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

49. 21.7.2016 v Bratislave zasadnutie komisie na MŠVVaŠ SR pre novelizáciu VŠ legislatívy 

– za SRK: prezídium SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

50. 22. 7. 2016 prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. sa pripojil k spoločnému 

vyhláseniu predsedov/prezidentov európskych rektorských konferencií, ktoré deklarovalo 

pokračovanie v spolupráci s britskými vysokými školami po Brexite. 

51. 25. 7. 2016 zasadnutie prezídia SRK v Bratislave. Vyhlásenie prezídia SRK ku kráteniu 

rozpočtu SAV. 

52. 11. 8. 2016 v Bratislave zasadnutie komisie na MŠVVaŠ SR pre verejné obstarávanie – 

za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

53. 24. 8. 2016 v Bratislave zasadnutie komisie na MŠVVaŠ SR pre REA/REF – za SRK: 

viceprezident prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

54. 25. 8. 2016 v Bratislave zasadnutie komisie na MŠVVaŠ SR pre novelizáciu 

vysokoškolskej legislatívy – za SRK: viceprezidenti prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof. 

doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

55. 5. 9. 2016 v Bratislave otvárací ceremoniál IV. letnej univerziády SR 2016 – za SRK:  

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  
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56. 8. 9. 2016 v Bratislave 97. zasadnutie Akreditačnej komisie – za SRK: viceprezident  

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  

57. 25. 9. 2016 v Ružomberku účasť na poslednej rozlúčke s Dr. h. c. prof. Zasepom, PhD., 

za SRK: viceprezident prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

58. 26. 9.  2016 v Bratislave konferencia EÚ SAV „Od jedno k multipolárnemu 

medzinárodnému systému“- za SRK: viceprezident prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

59. 28. 9. 2016 v Bratislave zasadnutie Slovenskej komisie pre UNESCO - za SRK: 

viceprezident prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

60. 28. 9. 2016 stretnutie s bývalým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. 

PhDr. Dušanom Čaplovičom, DrSc. - za SRK: prezident prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

61. 29. 9. 2016 v Bratislave stretnutie signatárov Deklarácie OZPŠaV na Slovensku 

a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania 

podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku – za SRK: viceprezident prof. 

RNDr. Karol Mičieta, PhD. a Mária Čikešová. 

62. 3. - 4. 10. 2016 v Bratislave konferencia OZPŠaV na Slovensku „Dôstojné pracovné 

podmienky a spoločenské postavenie zamestnancov školstva v krajinách V4“ - za SRK: 

Mária Čikešová. 

63. 6.  - 7. 10. 2016 3. EUA fórum o financovaní v Porte (Portugalsko) - za SRK: prezident 

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

64. 10. 10. 2016 v Bratislave 1. slávnostné zasadnutie komisie SK UNESCO - za SRK: 

viceprezident prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

65. 10. - 11. 10. 2016 Výročná konferencia Erasmus+ s príspevkom v Štrasburgu 

(Francúzsko) - za SRK: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

66. 11. 10.  2016 otvorenie veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC - za SRK: prezident prof. Ing. Rudolf 

Kropil, CSc. 

67. 12. 10. 2016 v Bratislave stretnutie signatárov Deklarácie OZPŠaV na Slovensku 

a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania 

podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku – za SRK: viceprezident prof. 

RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

68. 13. 10. 2016 v Nitre otvorenie IV. ročníka Slovenského doktorandského fóra 2016 „Mladá 

veda Slovenska – vízia, ciele a proces“ – za SRK: prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.  

69. 17. 10. 2016 v Bratislave konferencia "Európska únia - čo nás spája a čo nás rozdeľuje" 

-  za SRK Mária Čikešová 

70. 19. 10. 2016 v Bratislave zasadnutie Hodnotiacej komisie Ceny SRK za umenie 2017. 

71. 27. 10. 2016 v Bratislave konferencia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 

v Bratislave s organizačnou podporou ISRK - za SRK: prezident prof. Ing. Rudolf Kropil, 

CSc. a Mária Čikešová. 

72. 28. 10. 2016 zasadnutie výboru EUA v Bruseli - za SRK: Mária Čikešová. 

73. 7. 11. 2016 v Bratislave otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku v zážitkovom 

centre Aurelium – za SRK: viceprezident prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  

74. 9. 11. 2016 v Bratislave menovanie profesorov prezidentom SR – za SRK: prezident prof. 

Ing. Rudolf Kropil. 

75. 9. 11. 2016 v Bratislave konferencia Career Choice Researcher – za SRK: Mária 

Čikešová. 
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76. 10. 11. 2016 v Bratislave zasadnutie Slovenského výboru UNESCO MZV SR – za SRK: 

viceprezident prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

77. 10. 11. 2016 v Bratislave Galavečer Týždňa vedy a techniky 2016 a odovzdanie Ceny 

SRK za umenie 2016 Bc. Jakubovi Dušičkovi, študentovi Vysokej školy výtvarných umení 

v Bratislave za umelecké dielo nadnárodného významu "Vizuálna identita slovenského 

predsedníctva v Rade EÚ" - správa. Cenu za SRK odovzdal prof. Stanislav Stankoci, 

akad. mal.  

78. 14. 11. 2016 v Bratislave konferencia ITAPA o verejnom obstarávaní – za SRK:  

predsedníčka pracovnej komisie SRK pre riadenie ďalšej prevádzky FIS na VVŠ Dr. h. c. 

prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  

79. 17. – 19. 11. 2016 v Ľubľane (Slovinsko) EQAF Quality Forum – za SRK: viceprezident 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. - správa 

80. 21. 11. 2016 v Bratislave zasadnutie komisie na MŠVVaŠ SR pre RAE/REF – za SRK: 

viceprezident prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

81. 23. 11. 2016 v Bratislave X. zasadnutie Monitorovacieho výboru Operačného programu 

Vzdelávanie - za SRK: viceprezident prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

82. 25. 11. 2016 v Bratislave 98. zasadnutie Akreditačnej komisie – za SRK: prezident prof. 

Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

83. 28. 11. 2016 v Bratislave okrúhly stôl Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 

(NPRVV) za oblasť vysokého školstva - za SRK: prezídium prof. Ing. Rudolf Kropil, 

CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

84. 5. 12. 2016 v Bratislave zasadnutie komisie na MŠVVaŠ SR pre RAE/REF – za SRK: 

viceprezidenti prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD a prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  

85. 8. 12. 2016 v Bratislave 15. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú 

ekonomiku - za SRK: predseda PK pre ekonomické záležitosti prof. Ing. Ferdinand Daňo, 

PhD.  

86. 12. 12. 2016 v Bratislave zasadnutie Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) – 

za SRK: viceprezident prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

 

https://www.srk.sk/images/stories/Projekty/Cena_SRK_za_umenie_2016.pdf

