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Úvodné slovo prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie 
 Milé dámy, vážení páni,  vo Výročnej správe o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) v roku 2015 Vás chceme informovať o aktivitách jednej z troch reprezentácií vysokých škôl v Slovenskej republike. SRK vznikla ako nezávislý klub rektorov, ktorý sa inštitucionalizoval v 90. rokoch 20. storočia na občianske združenie rektorov vysokých škôl. Toto združenie sa neskôr transformovalo v súlade so znením vysokoškolského zákona č. 131/2002 Z. z. na orgán reprezentácie vysokých škôl. Hlavnou činnosťou SRK ostala koordinácia a podpora činnosti rektoriek a rektorov vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky, vzájomnej spolupráce vysokých škôl, zabezpečenia vzájomného toku informácií medzi nimi a na podporu spolupráce s domácimi a zahraničnými partnermi.   SRK rokuje na svojich zasadnutiach, ktoré sú v súlade s jej rokovacím poriadkom verejné a zúčastňujú sa na nich aj pozývaní partneri, ktorými sú ostatné dve reprezentácie vysokých škôl, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu športu SR, Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Asociácia doktorandov Slovenska a ďalší. Zápisnice zo zasadnutí sú verejne dostupné na webovom sídle SRK.  Rok 2015 priniesol vo vysokom školstve viacero zásadných udalostí. V jeho priebehu boli zverejnené výsledky projektu Akreditačnej komisie, ktorý mapoval špičkové vedecké tímy na vysokých školách. Akreditačná komisia vyhodnotila 37 tímov z prihlásených 77 ako tímy, ktoré spĺňajú najvyššie medzinárodné kritériá. SRK pozitívne hodnotila cieľ projektu, ktorým bolo identifikovať excelentných výskumníkov a finančne ich podporiť.  Rektorka a rektori vysokých škôl, kde pôsobia takéto špičkové tímy, verejne ocenili svojich kolegov. Najväčšou udalosťou pre slovenské vysoké školstvo bolo uzatvorenie prvého kola komplexných akreditácií. Akreditačná komisia konštatovala, že z 22 hodnotených vysokých škôl ich 16 spĺňa kritériá pre zaradenie medzi univerzitné vysoké školy, čo predstavuje podľa národnej legislatívny najvyššiu úroveň vysokoškolských inštitúcií na Slovensku.   Tieto pozitívne informácie o slovenských vysokých školách však v médiách a na verejnosti nerezonovali. Výstupy projektu o špičkových tímoch sa nestretli so záujmom médií a neboli dostatočne prezentované verejnosti, hoci pri spúšťaní projektu predstavitelia rezortného ministerstva sľubovali finančné ohodnotenie slovenským excelentným vedcom. Rovnako aj výsledky komplexnej akreditácie ukázali, že napriek dlhodobému podfinancovaniu slovenského vysokého školstva, ktoré podľa názoru SRK nevytvára podmienky ani pre základný rozvoj, pracujú na univerzitách a vysokých školách ľudia odhodlaní poskytovať kvalitné vzdelanie mladej generácii a robiť kvalitnú vedu. Týmto ľuďom patrí veľká vďaka za to, že slovenské vysoké školstvo patrí stále k tým kvalitnejším vo svete a že vysokoškolské vzdelanie je dostupné mladým ľuďom.   Aby sme mohli podporiť excelentnosť a aby sa slovenské univerzity presadili v medzinárodných porovnaniach hodnotiacich prevažne výskum na základe scientometrických údajov, musí vláda SR v dlhom časovom horizonte zvýšiť investície vynakladané do školstva. Už teraz prostriedky, ktoré majú vysoké školy k dispozícii im nepostačujú ani na bazálnu udržateľnosť vybudovanej vedeckovýskumnej infraštruktúry. Súčasný nezáujem politikov o školstvo vrátane univerzít ohrozuje nielen konkurencieschopnosť dnešného Slovenska, ale najmä jeho budúcnosť a teda budúcnosť nás a našich detí.   prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
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Zoznam členov prezídia Slovenskej rektorskej konferencie v r. 2015 
 Prezident 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. (od 5. 6. 2014)  Viceprezidenti 
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. 2015 
 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. Anton Čižmár, CSc. (do 15. 8. 2015) a prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. (od 

 16. 8. 2015) - rektori Technickej univerzity v Košiciach 
 Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. - rektorka Žilinskej univerzity v Žiline 
 doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
 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. RNDr. René Matlovič, PhD. (do 31. 7. 2015) a prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. (od 1. 8. 2015) 

- rektori 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. (do 21. 8. 2015) a prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (od  

22. 8. 2015) - rektori Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. - rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici 
 prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. (do 31. 1. 2015) a prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (od  

1. 2. 2015) - rektor a rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
 doc. Milan Rašla, akad. mal. (do 29. 6. 2015) a doc. Mária Heinzová, ArtD. (od 30. 6. 2015) -  

rektor a rektorka 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. (do 31. 1. 2015) a prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. (od  

1. 2. 2015) - rektori Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. - rektor Vysokej  školy  výtvarných umení v Bratislave 
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 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)  
 brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. (do 31. 10. 2015 ) a doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. (od  

1. 11. 2015 ) - rektori 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, MA. PhD. - rektor Bratislavskej medzinárodnej školy  liberálnych štúdií 
 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  
 doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. (vzdal sa funkcie rektora v priebehu roka 2015) - rektor 

Akadémie médií 
 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 
 Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, DrSc. - rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania 

ISM v Prešove 
 prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. - rektor Dubnického technologického inštitútu v Dubnici nad 

Váhom  
 prof. JUDr. Ján Svák, CSc. - rektor Paneurópskej vysokej školy  Osoby poverené výkonom funkcie rektora (abecedné poradie)  Slovenská rektorská konferencia je podľa svojho štatútu orgán reprezentácie vysokých škôl, ktorej členmi sú rektori menovaní prezidentom SR. Ak vysoká škola nemá funkciu rektora, členom SRK je štatutárny orgán vysokej školy. Ak vysoká škola má osobu poverenú výkonom funkcie rektora, 
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je pozývaná na zasadnutia SRK ako hosť bez práva hlasovať. V roku 2015 na zasadnutia SRK boli pozývaní: 
 Ing. Heidy Schwarczová, PhD. - poverená výkonom funkcie rektorky Stredoeurópskej vysokej 

školy v Skalici 
 prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. - poverený výkonom funkcie rektora Vysokej školy Danubius 
 prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor , CSc. - poverený výkonom funkcie rektora Vysokej školy Goethe 

Uni Bratislava 
 
Pracovné komisie Slovenskej rektorskej konferencie v r. 2015 
 Slovenská rektorská konferencia zriadila pracovné komisie s cieľom rozvíjať svoju činnosť. Zloženie komisií sa pravidelne aktualizuje. V priebehu roka 2015 sa tak stalo počas 72. zasadnutia SRK, ktoré sa konalo 17. 9. 2015 vo Zvolene a 73. zasadnutia SRK v dňoch 3. a 4. 12. 2015 v Bratislave. Aktuálny zoznam členov pracovných komisií k 31. 12. 2015:  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. 
 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. 
 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 
 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. 
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 prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 
 doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
 prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. 
 prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  Právna pracovná komisia SRK Predseda:  
 prof. JUDr. Ján Svák, CSc. Členovia:  
 doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
 prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  Pracovná komisia SRK pre šport Predseda:  
 Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. Členovia: 
 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. 
 doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.  

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),  
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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, 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. 2015 mala Slovenská rektorská konferencia 32 riadnych členov, 3 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.   Orgánmi SRK sú zo štatútu prezident SRK a prezídium SRK. Voľba orgánov SRK sa konala na 67. zasadnutí SRK dňa 30. 5. 2014 v Nitre. Funkčné obdobie súčasného prezídia SRK je od 5. 6. 2014 do 4. 6. 2016. Informácie o činnosti prezídia sú súčasťou správy.   
Priority Slovenskej rektorskej konferencie  

 Prezídium SRK na čele s prezidentom prof. Ing. Rudolfom Kropilom, CSc. si ako svoje priority pri nástupe do funkcie určilo (i) zvýšenie finančných prostriedkov do vysokoškolského vzdelávania a vedy a (ii) zvyšovanie kvality vysokých škôl.  
Financovanie vysokého školstva a vedy a výskumu 

Na všetkých zasadnutiach konaných v priebehu roka 2015 sa členovia SRK venovali téme financovania vzdelávania, vedy a výskumu na vysokých školách. Dňa 15. 1. 2015 sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo 70. mimoriadne zasadnutie SRK, na ktorom boli prerokované návrhy a pripomienky členov SRK k Návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015. Po diskusii SRK prijala uznesenia, v ktorých označila návrh rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2015 za nedostatočný vzhľadom na potrebu rastu kvality vzdelávania. SRK navrhla medziročne zvyšovať rozpočet vysokých škôl o 20 mil. eur tak, ako to bolo uvedené v Správe o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na podporu jeho ďalšieho rozvoja z roku 2013.  
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SRK vo svojich vyhláseniach dlhodobo žiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o stabilnú metodiku rozpisu dotácií pre verejné vysoké školy v záujme vytvorenia predpokladov pre ich strategické riadenie, zvyšovanie kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti. Kritériá metodiky rozpisu dotácie by mali platiť dlhšie časové obdobie a nemajú v nich byť navrhované každoročné zmeny, ktoré môžu mať retroaktívny charakter a zásadný vplyv na rozpis dotácií pre jednotlivé vysoké školy za ich výkony. Začiatkom roka 2015 bolo na zasadnutí prijaté uznesenie s požiadavkou navýšiť položky v rozpise dotácie z titulu valorizácie tarifných platov pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom vysokých škôl v roku 2015 v súvislosti s nariadením vlády SR č. 393 zo dňa 17. decembra 2014 (1,5 % a 1 %). Metodika rozpisu dotácie na verejné vysoké školy je významným nástrojom vo vysokoškolskom systéme a preto jej rektorky a rektori vysokých škôl venujú veľkú pozornosť. Už na nasledujúcom zasadnutí konanom 19. 5. 2015 v Banskej Bystrici a rokovaní 17. 9. 2015 vo Zvolene SRK žiadala MŠVVaŠ SR pripraviť návrh metodiky rozpisu dotácií pre verejné vysoké školy ešte v priebehu roku 2015 a to tak, aby metodika vytvorila predpoklady pre strategické riadenie škôl, zvyšovala kvalitu vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti. Metodika má byť podľa predstaviteľov univerzít a vysokých škôl stabilná a má platiť dlhšie časové obdobie, minimálne 3 roky. SRK žiadala, aby taká metodika bola schválená aj s rozdelením dotácie pre jednotlivé verejné vysoké školy do konca roka 2015. Dôvodom pre uvedenú deklaráciu bolo úsilie rektorov zabezpečiť, aby sa verejné vysoké školy opätovne neocitli v rozpočtovom provizóriu. SRK požadovala navyšovať prostriedky do rozpočtu verejných vysokých škôl pre potreby ich základnej udržateľnosti v medziročnom náraste o 5 %. Cieľom SRK bolo, aby sa verejné vysoké školy priblížili v relatívnych hodnotách k výške financovania vysokých škôl v krajinách V4, teda minimálne o 20 mil. eur ročne. Uvedenú požiadavku zaslal prezident SRK na základe poverenia predsedovi vlády SR, ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a ministrovi financií SR. Návrh rozpočtu verejných vysokých škôl na rok 2016 bol prerokovaný podľa požiadavky rektoriek a rektorov ešte v roku 2015 na  73. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie v dňoch  3. a 4. 12. 2015. SRK zásadne odmietla návrh pridelených finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy na rok 2016. Podľa členov SRK pridelená výška dotácie je pod hranicou trvalej udržateľnosti chodu verejných vysokých škôl a nevytvorí tak podmienky ani pre ich základný rozvoj. Zároveň nebude postačovať na bazálnu udržateľnosť vybudovanej vedeckovýskumnej infraštruktúry a ohrozí konkurencieschopnosť Slovenska. SRK opakovane navrhla, aby sa prostriedky pre vysokoškolský sektor medziročne zvyšovali a to minimálne o 5 % zo štátneho rozpočtu a osobitne navýšiť financie na zabezpečenie udržateľnosti novovybudovanej vedeckovýskumnej infraštruktúry. Členovia SRK tiež pripomienkovali návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016. SRK osobitným uznesením požiadala navýšiť položky v rozpise dotácie z titulu valorizácie tarifných platov pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom verejných a štátnych vysokých škôl v roku 2016 o deklarované 4 %. Znenie všetkých prijatých uznesení je možné získať zo zápisníc zo zasadnutí SRK, ktoré sú verejne dostupné na webovom sídle SRK www.srk.sk.   Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. pravidelne zverejňoval postoje SRK k otázke vývoja a predovšetkým financovaniu školstva na Slovensku. Na základe deklarovaných požiadaviek SRK pozval predseda vlády SR Robert Fico spoločne s predsedom Národnej rady SR Petrom Pellegrinim predstaviteľov SRK a Študentskej rady vysokých škôl na rokovanie k aktuálnym otázkam rozvoja a financovania vysokých škôl, ktoré sa konalo 10. 12. 2015. Na rokovaní prítomní diskutovali o dofinancovaní vysokých škôl na rok 2016, podpore rekonštrukcie internátov verejných vysokých škôl a príspevku na ubytovanie študentov, ako aj o otázke korekcií čerpania zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ. Zároveň bolo dohodnuté pokračovanie rokovaní v roku 2016.  Keďže na zasadnutia SRK sú pozývaní aj predstavitelia školských odborov, rektori slovenských vysokých škôl boli pravidelne informovaní o postupe rokovaní odborárov s predstaviteľmi vlády SR v období kolektívneho vyjednávania na rok 2016.  
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Procesy zabezpečovania kvality 
Kvalita a rozsah vzdelávania má dopad na národné hospodárstvo a tak sa dotýka celej spoločnosti. Slovenská rektorská konferencia sa pravidelne na svojich zasadnutiach vyjadruje k týmto otázkam. Ostatná komplexná akreditácia vysokých škôl (2015) pozitívne zhodnotila vývoj kvality v oblasti vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti na slovenských vysokých školách, napriek tomu, že na niektorých vysokých školách existujú problémy v otázkach kvality. SRK sa dohodla s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, že v spolupráci s predstaviteľmi Akreditačnej komisie a ministerstva usporiada seminár k postupu vysokých škôl po ukončení 1. kola komplexnej akreditácie vysokých škôl v roku 2015.  Pracovné stretnutie o aktuálnych otázkach spojených s ukončovaním komplexnej akreditácie vysokých škôl sa uskutočnilo 10. 6. 2015 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prítomných bolo 200 účastníkov - rektorov a prorektorov vysokých škôl, dekanov a prodekanov fakúlt, ako aj administratívnych zamestnancov zodpovedných za vzdelávanie, resp. akreditáciu študijných programov. Cieľom stretnutia, ktoré viedol prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., bolo vytvoriť priestor na zodpovedanie otvorených otázok v súvislosti  s odporúčaním MŠVVaŠ SR pre vysoké školy v súvislosti s prebiehajúcou komplexnou akreditáciou ich činností a organizáciou akademického roka 2015/2016. Hlavným bodom programu bolo vystúpenie riaditeľa odboru vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR Mgr. Jozefa Jurkoviča, ktorý po prezentácii na tému „Ako ďalej po komplexnej akreditácii činností vysokých škôl“ odpovedal na otázky z pléna. Zhodnotenie komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl z roku 2015 bolo hlavnou témou spoločného zasadnutia členov Akreditačnej komisie a Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa konalo dňa 14. 1. 2016.   

Domáce aktivity 
 V predchádzajúcej kapitole boli spracované aktivity prezidenta, prezídia a celej SRK k prioritám SRK 2014 - 2016, t. j. financovanie vysokoškolského sektora a procesy zabezpečovania kvality. V tejto kapitole predkladáme informáciu o ďalších domácich činnostiach SRK a jej orgánov.   V priebehu roka 2015 sa konali tri riadne zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, jedno mimoriadne zasadnutie SRK a spoločné zasadnutie s Českou konferenciou rektorov a štyri zasadnutia prezídia SRK, ako aj zasadnutie pléna Inštitútu SRK a 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.   V priebehu rokov 2014 a 2015 sa ako problém vysokých škôl objavili korekcie k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. SRK sa mobilizovala za riešenie problému, ktorý sa týkal uplatňovania korekcií čerpania fondov EÚ v prospech vysokých škôl ako prijímateľov. Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. bol poverený zastupovať SRK v uvedenej veci. V priebehu roka sa zúčastnil na viacerých rokovaniach s predstaviteľmi Výskumnej agentúry (pôvodná ASFEU) pri MŠVVŠ SR, samotného Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšími predstaviteľmi exekutívy.  Na 71. zasadnutí SRK v dňoch 18. – 19. 5. 2015 v Banskej Bystrici SRK žiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR urýchlene zabezpečiť, aby sa povinnosť verejných vysokých škôl ako prijímateľov vrátiť už vyčerpané finančné prostriedky EÚ ukladala výlučne v prípade preukázaného porušenia právnych noriem SR, a to len v miere zodpovedajúcej závažnosti konkrétneho porušenia. Prezídium SRK v tejto súvislosti zaslalo list o korekciách k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ predsedovi vlády SR, ministrovi financií SR a ministrovi 
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školstva, vedy, výskumu a športu SR. Členovia SRK vzali uvedený list č. 63/2015 zo dňa 24. 8. 2015 na vedomie na 72. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie dňa 17. 9. 2015 vo Zvolene. SRK následne poverila prezídium SRK zastupovať záujmy vysokých škôl na rokovaní s predsedom vlády SR. Korekcie boli jednou z tém rokovania prezídia SRK s predsedom vlády dňa 10. 12. 2015. Na základe požiadavky predsedu vlády SR spracovala SRK prehľad o stave korekcií v roku 2015 a uvedenú informáciu predložila predsedovi vlády, predsedovi Národnej rady SR a ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu začiatkom roka 2016 s požiadavkou o riešenie vzniknutej situácie.  Nízky objem verejných zdrojov vynakladaných na vysoké školstvo a masifikácia vysokoškolských inštitúcií má dopad nielen na znižovanie kvality vzdelávania, ale aj na rozsah vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti vysokých škôl. Priamu úmeru medzi výškou nákladov vynaložených štátmi na školstvo, vedu a výskum a technologickým pokrokom a blahobytom občanov dokazujú štatistiky a analytické štúdie. V tomto smere patrí Slovenskej republike už dlhé roky nelichotivé miesto na konci rebríčkov krajín EÚ 28 a OECD. Pre slovenské vysoké školy sa stali prostriedky získavané zo zdrojov EÚ (štrukturálne fondy, 7. rámcový program, Horizon 2020) dôležitým zdrojom, ktorý supluje národné financovanie. Získanie prostriedkov EÚ od roku 2014 bolo podmienené spracovaním Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR („RIS3“), ide o tzv. ex - ante podmienku.  Rektorky a rektori univerzít a vysokých škôl na svojom 71. zasadnutí v máji 2015 podporili urýchlené schválenie Akčného plánu implementácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3) vo vláde SR, aby vysoké školy, vedeckovýskumné inštitúcie a podnikateľská sféra mohli čerpať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na výskum a inovácie z programového obdobia 2014 - 2020. Slovenská rektorská konferencia ocenila partnerský prístup MŠVVaŠ SR pri príprave dokumentu, podporila prijatie akčného plánu predloženého ministrom školstva, vedy, výskumu a športu a ministrom hospodárstva a žiadala uskutočniť ďalšie potrebné kroky k začatiu čerpania prostriedkov  z nového programového obdobia najneskôr do jesene 2015.  Na 72. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie v septembri 2015 vo Zvolene SRK poverila prezídium SRK rokovať o zabezpečení finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu na nákup scientometrických elektronických informačných zdrojov (Web of Science a SCOPUS).  Univerzity a vysoké školy sú zložitými organizmami. Riadenie univerzít a vysokých škôl je dnes náročný proces zhodný s riadením podnikateľských subjektov, ale zároveň má svoje osobitosti akými sú akademické práva a slobody, akademická samospráva, viacúrovňové riadenie (univerzita, fakulta,  inštitút a katedra). Na jeden strane sú pravidlá hospodárenia, ktoré si vyžadujú efektívnosť a hospodárnosť s vynakladanými prostriedkami a kontrola zo strany štátu, na druhej strane je tu aj miera ochoty pedagogických, administratívnych a prevádzkových zamestnancov, študentov dodržiavať pravidlá a povinnosti. Na dôvažok v niektorých prípadoch patria vysoké školy k najväčším zamestnávateľom vo svojom regióne. Vysoké školy sú vzdelávacie a vedeckovýskumné a umelecké inštitúcie, ktoré tiež vyvíjajú podnikateľskú činnosť. V oblasti hospodárenia je viacero nástrojov, ktoré musia využívať, aby naplnili požiadavky štátu na efektívnosť a transparentnosť. Jedným z ich je aj verejné obstarávanie, ktoré je zložitým procesom s často sa meniaci pravidlami a viacúrovňovou legislatívou a to európskou a národnou. Rektori a rektorky univerzít a vysokých škôl pravidelne diskutujú o problémoch vyplývajúcim z verejného obstarávania. Na svojom 71. zasadnutí v dňoch 18. a 19. 5. 2015 v Banskej Bystrici prijali  odporúčania pre efektívne fungovanie procesu verejného obstarávania na verejných vysokých školách. SRK okrem iného navrhla vyňať verejné vysoké školy z povinnosti využívať elektronický kontraktačný systém a zo zákona o verejnom obstarávaní vyňať povinnosť obstarávať nákup tovarov, služieb a prác zo zdrojov, ktoré získavajú podnikateľskou činnosťou a vedeckovýskumnou činnosťou z grantových schém.  Vzhľadom na ťažkosti, ktorým univerzity a vysoké školy čelia pri verejnom obstarávaní sa členovia SRK vrátili k agende aj na 72. zasadnutí vo Zvolene. Opakovane prijali uznesenia týkajúce sa 
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verejného obstarávania a o spoluprácu pri presadzovaní požiadaviek požiadali aj rezortné ministerstvo. Minister vnútra SR vo svojom liste prezidentovi SRK odmietol návrhy SRK, ktoré mala predložiť v rámci medzirezortného pripomienkového konania, hoci pripomienky reagovali na reálne skúsenosti vysokých škôl s verejným obstarávaním.   Podľa medializovaných správ je osobitným problémom slovenských vysokých škôl nízky objem ubytovacích kapacít a najmä ich kvalita. SRK v priebehu roka 2015 žiadala MŠVVaŠ SR, aby rokovalo s Ministerstvom zdravotníctva SR o výnimke pre internáty, ktoré boli postavené, resp. zrekonštruované pred rokom 2008 z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. Na 72. zasadnutí bol viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. poverený zastupovať SRK na rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR vo veci udelenia výnimky pre vysokoškolské internáty vo vyhláške č. 259/2008 Z. z. V tejto súvislosti viceprezident SRK pripomienkoval v rámci medzirezortného pripomienkového konania predmetný návrh, pretože bratislavské vysokoškolské ubytovacie zariadenia nie sú schopné bez výrazných škrtov v počte ubytovaných splniť požiadavky vyhlášky.   V súvislosti s návrhmi, ktoré SRK podľa vysokoškolského zákona predkladá minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, v priebehu roka 2015 Slovenská rektorská konferencia odsúhlasila návrh na vymenovanie podpredsedu  Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, návrh na členov komisie a návrh na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie právnickej osobe Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a. s. so sídlom v Bratislave. SRK ďalej nominovala zástupcu vysokých škôl do Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami.  Členovia SRK tiež po spoločnom rokovaní deklarovali na 71. zasadnutí v Banskej Bystrici spoluprácu so združením EUNIS-SK a vydavateľstvom ELSEVIER. 
Vysokoškolská legislatíva 
 Okrem účasti na zasadnutiach SRK, kde sa členovia vyjadrujú k legislatívnym návrhom, majú možnosť pripomienkovať návrhy zverejnené v rámci medzirezortného pripomienkového konania a ktoré sa dotýkajú vysokých škôl. 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 2015 SRK týmto spôsobom prerokovala nasledujúce návrhy:  
 Pripomienky k zoznamu predsedov obhajobných komisií Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti; 
 Návrh na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO 3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment; 
 Nominácia do poradného panelu nezávislých expertov Programu civilnej vedeckej spolupráce NATO; 
 Návrh na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO 3. 1. 1 Sociológia; 
 Návrh na zmenu sústavy študijných odborov SR - doplnenie opisu ŠO 3. 4. 8 Medzinárodné právo; 
 Nominácie do výberových komisií Národného štipendijného programu na výber štipendistov zo zahraničia na pobyty na Slovensku, Národného štipendijného programu na výber štipendistov zo Slovenska na pobyty v zahraničí a programu CEEPUS; 
 Nominácia do pracovnej komisie EUA Science 2.0/Open Science a pracovnej komisie EUA RIS 3.  
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Členovia prezídia a členovia poverení prezidentom SRK participovali na viacerých politických rokovaniach, akademických stretnutiach 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, 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 atď.   Slovenská rektorská konferencia aj v roku 2015 podporovala činnosť Asociácie doktorandov Slovenska („ADS“). Inštitút SRK spolufinancoval Slovenské doktorandské fórum 2015, ktoré sa konalo 15. a 16. 10. 2015 v Banskej Bystrici sumou 1 500,- €.  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,- €, ktoré SRK dáva z mimorozpočtových zdrojov. Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. ocenil v roku 2015 absolventku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Mgr. art. Adrianu Debnárovú, ktorá ukončila magisterské štúdium na katedre architektonickej tvorby v ateliéri architektúry II pod vedením Mag. arch. Petra Steca, ArtD. Mgr. art. Adriana Debnárová získala cenu za magisterskú diplomovú prácu „Architektúra a extrémne podmienky“. S uvedenou prácou získala aj medzinárodnú cenou Archiprix 2015, ktorá sa udeľuje každé dva roky v oblasti architektúry, urbánneho dizajnu a krajinnej architektúry za najlepšie diplomovky na svete. Jej práca patrí k tým najzaujímavejším a najinovatívnejším, aké boli za celé obdobie existencie Ceny SRK za umenie hodnotené. Viac informácií o projekte je zverejnených na webovom sídle www.srk.sk.  SRK už tradične podporila aj projekt Študentská osobnosť Slovenska, ktorý organizuje Junior Chamber International - Slovakia. Slávnostné udeľovanie oceneným študentom a absolventom sa konalo dňa 14. 12. 2015 v Bratislave pod záštitou Andreja Kisku, prezidenta SR. Niekoľko cien odovzdal aj zástupca SRK. Viac informácií o projekte je zverejnených na webovom sídle http://studentskaosobnost.sk/.  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 www.srk.sk zverejňuje informácie týkajúce sa nielen svojej činnosti, ale aj správy a novinky z akademického života z domova a zahraničia. 
Nominácie a zastupovanie v komisiách a radách 

 Slovenská rektorská konferencia nominovala v predchádzajúcich rokoch vrátane roku 2015 svojich reprezentantov a zástupcov vysokých škôl do akademických, celonárodných výborov, orgánov či komisií a európskych organizácií prostredníctvom Európskej asociácie univerzít (EUA) a Hospodárskeho a sociálneho výboru SR.   Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. je ako prezident SRK členom: 
 Národného monitorovacieho výboru Národného strategického referenčného rámca; 
 Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku na Úrade vlády SR; 
 Rady solidarity a rozvoja na Úrade vlády SR; 
 Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie; 
 Pracovnej skupiny pre výskum pri EUA (Research Policy Working Group); 
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 Európskeho ekonomického a sociálneho výboru (European Economic and Social Committee).  Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. zastupuje SRK v: 
 Riadiacom výbore programu Inštitucionálne riadenie vo vysokom školstve pri OECD (Institutional Management in Higher Education Governing Board).  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 2015 zastupoval v HSV SR Dr. h. c. prof. Ing. prof. Rudolf Sivák, PhD., ktorý bol predsedom výboru.   Prezídium SRK schválilo v roku 2015 nomináciu Dr. h. c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD., rektorky Žilinskej univerzity v Žiline za členku komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os č.1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje. Taktiež potvrdilo členstvo prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc., rektora Technickej univerzity v Košiciach v pracovnej komisii EUA RIS 3 a nominovalo zástupcu Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. do pracovnej komisie EUA Science 2.0/Open Science.  
Zahraničné aktivity 
 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.  
Spolupráca s Európskou asociáciou univerzít 
 Európska asociácia univerzít (European University Association, EUA) združuje národné rektorské konferencie, univerzity a iné akademické organizácie v Európskom vysokoškolskom priestore. V súčasnosti má viac ako 800 členov zo 47 krajín. Vytvára prostredie na diskusiu o vysokoškolských politikách na európskej úrovni, na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe a informuje o najnovšom dianí a udáva vývoj vo vysokoškolskom sektore. 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 univerzity a vysoké školy, ktoré o to požiadajú a ich členstvo schváli výbor EUA. V roku 2015 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 2015 poskytla SRK aktualizáciu údajov v dotazníkoch o Autonomy Scorecard a 2015 Public Funding Observatory.  V roku 2015 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.  Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. sa zúčastnil na zasadnutiach výboru EUA, valnom zhromaždení členov EUA a výročnej konferencii s názvom „European Universities in Research and 
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Innovation - People, Policies and Partnerships“, ktoré sa konali v dňoch 15. a 17. 4. 2015 v Antverpách, Belgicko. Spolu s generálnou sekretárkou Mgr. Máriou Čikešovou sa zúčastnili na zasadnutí výboru EUA a zasadnutí generálnych sekretárov v dňoch 22. a 23. 10. 2015 v Bruseli.  Profesor Rudolf Kropil sa v roku 2015 zúčastnil na dvoch zasadnutiach pracovnej komisie EUA pre výskum (Research Policy Working Group, RPWG). Išlo o zasadnutia z 26. 2. 2015 v Bruseli, Belgicko a zo 6. a 7. 5. 2015 v Cambridge, Veľká Británia. Rokovania RPWG sú obsahovo náročné, venujú sa širokému spektru politík z oblasti vedy, výskumu a inovácií na európskej úrovni. Podrobnejšie informácie o práci skupiny sú dostupné na webovom sídle EUA www.eua.be.   Prezident SRK sa zúčastnil na pozvanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na ministerskej konferencii v rámci bolonského procesu, ktorá sa konala v dňoch 14. a 15. 5. 2015 v Jerevane, Arménsko. Oficiálna webová stránka bolonského procesu, na ktorej sú publikované informácie o politických a odborných podujatiach je dostupná na odkaze www.ehea.info.   Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. sa ako člen Riadiaceho výboru programu pre vysoké školstvo Institutional Managment in Higher Education („IMHE“) pri OECD zúčastnil na zasadnutí výboru dňa 16. 11. 2015 v Paríži, Francúzsko. Zároveň aktívne zastupoval SRK na sympóziách „Contribution of the Slovak Republic to the European Research Area“ a „Excellence without borders“ v Bruseli 15. 10. 2015, na ktorých okrem iného predstavil aj excelentné pracoviská slovenských univerzít  vysokých škôl.  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. Zoznam zahraničných služobných ciest je v prílohe č. II.  
Ročná správa o hospodárení Inštitútu SRK v r. 2015 – 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) 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 registrované na Ministerstve vnútra SR 3. 12. 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 bol v roku 2015 prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., ktorý bol zároveň prezidentom SRK. Zástupcami riaditeľa Inštitútu SRK boli prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. – viceprezidenti SRK.   
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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 2015 mal Inštitút SRK 30 kolektívnych členov a troch individuálnych členov (prezident a viceprezidenti SRK). Výška členského príspevku pre kolektívnych členov na rok 2015 bola stanovená na 8. zasadnutí pléna Inštitútu SRK dňa 19. 5. 2015 v Banskej Bystrici na 1 000,- eur. Sumárny príjem za členské príspevky za rok 2015 bol vo výške 30 000,- eur.   Kontrolným orgánom občianskeho združenia je dozorná rada. Dozorná rada najmä kontroluje hospodárenie združenia. Stretnutie dozornej rady Inštitútu SRK k ekonomickej uzávierke roku 2014 sa konalo 31. 3. 2015 v Košiciach. Členmi dozornej rady občianskeho združenia boli v roku 2015, na základe voľby konanej na 7. zasadnutí pléna Inštitútu SRK dňa 8. 7. 2014 vo Zvolene,  Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. (predsedníčka), Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. (člen) a doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. (člen). Funkčné obdobie členov dozornej rady začalo dňa 9. 7. 2014 a skončí dňa 8. 7. 2016. 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. 1. 2016 doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.   V priebehu roka 2014 zamestnankyňa Inštitútu SRK Mgr. Mária Čikešová odišla na materskú dovolenku. V období medzi odchodom a opätovným nástupom do práce agendu sekretariátu Inštitútu SRK zabezpečovali na základe pracovnej zmluvy na skrátený pracovný úväzok na dobu určitú od 1. 12. 2014 do 14. 7. 2015 Ing. Viera Tallová a Michaela Dančová. Mgr. Mária Čikešová ostala pracovať na Inštitúte SRK na základe dohody o vykonaní práce podľa § 226 Zákonníka práce a podľa požiadaviek riaditeľa. Mária Čikešová sa vrátila na pozíciu generálnej sekretárky dňa 15. 7. 2015. Od 1. 9. 2015 sú ďalšími zamestnankyňami Inštitútu SRK na základe novej pracovnej zmluvy na skrátený pracovný úväzok na dobu určitú do 30. 6. 2016 Ing. Viera Tallová a Michaela Dančová s miestom výkonu práce vo Zvolene. K 31. 12. 2015 mal Inštitút SRK troch zamestnancov s rôznymi pracovnými úväzkami. Inštitút SRK zamestnával na dohody o vykonaní činnosti v priebehu roku 2015 aj ďalšie osoby.  
Zoznam vysokých škôl - členov Inštitútu SRK v r. 2015 
 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 
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 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 
Vyúčtovanie príjmov a výdavkov Inštitútu SRK  z dotácie za r. 2015 
 Vyúčtovanie príjmov a výdavkov Inštitútu SRK z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu športu SRK v roku 2015 vedenej na samostatnom účte na základe zmluvy uzatvorenej medzi MŠVVŠ SR a Inštitútom SRK:  PRÍJMY Inštitútu SRK  Dotácia a úroky (dotačný účet)   Dotácia na chod z MŠVVŠ SR na rok 2015 66 400,00 € 

Úroky celkom 2,27 € 
Vrátené úroky celkom -2,27 € 

 Príjmy celkom  66 400,00 €  
 NÁKLADY  Inštitútu SRK  Z dotácie podľa vyúčtovania (dotačný účet) 
Osobné náklady celkom 21 787,21 € 
Prevádzkové náklady celkom 14 959,68 € 
Cestovné náklady celkom 13 097,89 € 
Členské poplatky medzinárodným organizáciám – EUA, IMHE a národným organizáciám - HSV SR 9 229,00 € 
Náklady  celkom 59 073,78 € 
  Vyúčtovanie dotácie za rok 2015 bolo zaslané dňa 5. 1. 2016 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu ministerstva na rok 2015 č. 448/2015 uzatvorenej dňa 25. 6. 2015. Dotácia poskytnutá Inštitútu SRK nebola vyčerpaná v plnej výške. Nevyužité prostriedky do 15. 12. 2015 Inštitút SRK v súlade so zmluvou vo výške 7 326,22 € vrátil MŠVVŠ SR do 20. 12. 2015. Prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu nižších personálnych nákladov po odchode zamestnankyne organizácie na materskú dovolenku a ktorej pracovná pozícia ostala na dobu 34 týždňov neobsadená.   Vyčerpané prostriedky z dotácie boli využité účelne a hospodárne v súlade so zmluvou, ich použitie je evidované v účtovnej evidencii. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s vyúčtovaním finančných prostriedkov Inštitútu SRK za rok 2015 súhlasilo listom č. 2016-8334/523:1-15AA zo dňa 12. 1. 2016.  
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 Úroky a bankové poplatky na dotačnom účte  
Úroky č. ú. 404000407 (dotačný účet) – vrátené MŠVVŠ SR 2,27 € 
Bankové poplatky č. ú. 404000407 (dotačný účet) 180,18 € 

  Úroky boli na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2015 č. 448/2015 vrátené v plnej výške 2,27 € do štátneho rozpočtu dňa 9. 7. 2015 (suma za I. polrok 2015 vo výške 0,19 €) a dňa  4. 1. 2016 (suma 2,08 € za II. polrok 2015). Bankové poplatky boli uhradené z vlastných zdrojov Inštitútu SRK.  
Informácia o hospodárení Inštitútu SRK v r. 2015 

 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. 1. 2015 do 31. 12. 2015 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.   Podľa účtovných dokladov predstavovali celkové výnosy Inštitútu SRK v roku 2015 sumu vo výške 89 092,00 €.   
VÝNOSY  Úroky 18,00 € 

Prijaté členské príspevky 30 000,00 € 
Dotácie 59 074,00 € 
Výnosy celkom  89 092,00 €  

  Celkové náklady1 Inštitútu SRK boli v roku 2015 vo výške 68 424,00 €. Ide o výdavky, ktoré boli uhradené z dotácie vo výške 59 073,78 € a z vlastných prostriedkov vo výške 9 350,22 €.  NÁKLADY 
Spotreba materiálu 4 035,00 € 
Cestovné 13 226,00 € 
Náklady na reprezentáciu 314,00 € 
Ostatné služby 26 993,00 € 
Mzdové náklady 14 957,00 € 
Zákonné soc. a zdravotné poistenie 5 093,00 € 
Zákonné soc. Náklady 267,00 € 
Dary 1 785,00 € 
Manká a škody 1,00 € 
Iné ostatné náklady 253,00 € 
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 1 500,00 € 
Náklady celkom 68 424,00 € 

                                                           
1 Sumy v účtovných dokladoch sú zaokrúhlené na celé eurá. 
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 Výsledok hospodárenia Inštitútu SRK pred zdanením za obdobie roku 2015 predstavoval 20 668,00 €. Výsledok hospodárenia po zdanení, ktoré bolo vypočítané na 4,00 €, bol 20 664,00 €.   Inštitút SRK vďaka dlhodobému kladnému výsledku hospodárenia akumuloval na svojich bankových účtoch ku dňu 31. 12. 2015 spolu 193 023,69 € a v pokladni 58,19 €.    Stav pokladne Inštitútu SRK k 31. 12. 2015 bol 58,19 €. Účtovný zostatok na bankovom účte Inštitútu SRK č. 4040003407 v Sberbank Slovensko k 31. 12. 2015 bol 6 001,47 € (financie prevedené z členských príspevkov) a na účte č. 4040003415, kde sú vedené členské príspevky bol účtovný zostatok k 31. 12. 2015 vo výške 187 022,22 €, t. j. zostatok z členských príspevkov a úrokov za predchádzajúce obdobie.  Príjmy z členských príspevkov, ktoré neboli použité v roku 2015 a príjmy akumulované na účte Inštitútu SRK v predchádzajúcich rokoch budú použité na financovanie aktivít SRK a chod Inštitútu SRK v nasledujúcom období.   Výročná správa o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie a Správa o hospodárení Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie za rok 2015 bola schválená na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie a pléna Inštitútu SRK dňa 30. mája 2016 vo Zvolene.      Zvolen, 30. mája 2016     ................................................................ prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. prezident Slovenskej rektorskej konferencie a riaditeľ Inštitútu SRK                       
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Príloha č. I. 
 Zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie a Inštitútu SRK  

15.1.2015 70. mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie v Banskej Bystrici   
31.3.2015 Zasadnutie dozornej rady Inštitútu SRK v Košiciach  
18.5.2015 Zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie vo Zvolene  
18.-19.5.2015 71. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie v Banskej Bystrici  
19. 5.201 8. zasadnutie pléna Inštitútu SRK v Banskej Bystrici  
24.8.2015 Zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie v Trnave  
17.9.2015 Zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie vo Zvolene  
17.9.2015  72. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie vo Zvolene   
26.10.2015 Zasadnutie hodnotiacej komisie Ceny SRK pre umenie 2015  
3.-4.12.2015 73. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie v Bratislave  
3.-4.12.2015  Spoločné zasadnutie Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie v Bratislave   
10.12.2015 Zasadnutie prezídia Slovenskej rektorskej konferencie v Bratislave  
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Príloha č. II.   
 Prehľad zahraničných pracovných ciest zástupcov Slovenskej rektorskej konferencie  

15.-17.4.2015 Zasadnutie výboru EUA, valného zhromaždenia EUA a konferencia EUA "European Universities in Research and Innovation – People, Policies and Partnerships" Účasť: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.   
6.-7.5.2015 Zasadnutie Research Policy Working Group EUA v Cambridge, Veľká Británia Účasť: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.  
14.-15.5.2015 Bolonská konferencia ministrov zodpovedných za vysoké školstvo v Jerevane, Arménsko Účasť: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.  
15.10.2015 Sympóziá „Contribution of the Slovak Republic to the ERA“ a „Excellence without borders“ v Bruseli, Belgicko Účasť: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.   
22.-23.10.2015 Zasadnutie generálnych sekretárov a zasadnutie výboru EUA v Bruseli, Belgicko Účasť: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. a Mgr. Mária Čikešová  
16.11.2015 Zasadnutie správnej rady Institutional Managment in Higher Education (IMHE) pri OECD  Účasť: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.   
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Príloha č. III. 
 Publikácie a propagačné predmety  Higher Education in the Slovak Republic 2014/2015. Bratislava 2015.    


