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Činnosť Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2019 bola financovaná z finančných prostriedkov Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a členských príspevkov členov Inštitútu SRK. 
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Úvodné slovo prezidenta SRK 
Vážené dámy, vážení páni, 

milí kolegovia, 

 do rúk sa Vám dostala výročná správa Slovenskej rektorskej konferencie 

(„SRK“) za rok 2019, ktorá mapuje činnosť orgánu reprezentácie slovenských 

vysokých škôl združujúceho rektorky a rektorov vysokých škôl. 

Rok 2019 priniesol akademickému milieu na Slovensku viacero pozitív. Novelou 

vysokoškolského zákona sa podarilo vytvoriť podmienky na užšiu spoluprácu vysokých škôl 

na platforme konzorcií. Vysoké školy združené v konzorciách majú na výber, ktorú z oblastí 

svojej činnosti budú koordinovať. Vytvára sa tým potenciál napr. pre tvorbu doktorandských 

škôl, ktorá je v Bolonskom procese jedným z nástrojov rozvoja 3. stupňa vysokoškolského 

štúdia na báze interdisciplinarity a kritickej masy. Práve tá môže mať dopad na lepšie 

umiestnenie vysokých škôl vo svetových rebríčkoch. Význam konzorcií je však aj pragmatický 

napr. pri poskytovaní stravovania a ubytovania pre študentov. Ide o variabilný nástroj, ktorého 

výsledky využívania by sa mali v národných podmienkach prejaviť v priebehu niekoľkých 

rokov. 

Som osobne rád, že sa verejným vysokým školám podarilo v roku 2019 čerpať osobitné 

finančné prostriedky na rekonštrukcie ubytovacích zariadení. Išlo o pozitívny signál pre našich 

súčasných ako aj budúcich študentov. Na SRK by sme radi pokračovali v obnove 

vysokoškolskej infraštruktúry, čo však bude závisieť aj od možností slovenskej ekonomiky. 

Ide však o dobrý nástroj na prilákanie domácich študentov, aby ostali na Slovensku a vybrali 

si vysokoškolské štúdium u nás doma. Máme úspešné univerzity a vysoké školy, ktoré plnia 

rôznorodé poslania a ktoré usilovne pracujú na svojom ďalšom napredovaní. 

V roku 2019 som prevzal vedenie Slovenskej rektorskej konferencie po profesorovi Marekovi 

Šmidovi, ktorému chcem aj touto cestou poďakovať za výbornú prácu pre SRK. Rád by som 

pokračoval vo vzájomnej spolupráci s rektorkami a rektormi vysokých škôl, mojimi partnermi, 

v prospech rozvoja slovenského vysokého školstva a Slovenskej republiky. 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

prezident Slovenskej rektorskej konferencie a riaditeľ Inštitútu SRK 

21. januára 2020 
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Úvodná štatistika 
K 31. decembru 2019 boli členmi SRK 20 rektori a rektorky verejných vysokých škôl, rektorka 

a 2 rektori štátnych vysokých škôl a 9 rektoriek a rektorov zo súkromných vysokých škôl. 

Zloženie členov SRK na konci roka 2019 ilustruje graf č. 1. Členmi SRK sú podľa čl. 3 ods. 1 

štatútu SRK rektorky a rektori vysokých škôl. V období, keď vysoká škola nemá 

vymenovaného rektora, nemá v SRK zastúpenie. V roku 2019 pôsobilo na Slovensku podľa 

webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“) 20 

verejných vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy a 12 súkromných vysokých škôl. Okrem toho 

na Slovensku pôsobili aj 4 zahraničné vysoké školy, ktoré však nemajú možnosť byť členmi 

SRK. 

 
Graf č. 1/ Zloženie členov SRK na konci roka 2019 (zdroj: SRK) 

V roku 2019 organizačne zabezpečil sekretariát Inštitútu SRK („ISRK“) zasadnutia a podujatia 

pre SRK a ISRK. V sledovanom období sa členovia SRK stretli na riadnych, mimoriadnych 

a výjazdovom zasadnutí SRK. Členovia prezídia SRK sa pravidelne stretávali na svojich 

zasadnutiach a okrem toho na rokovaniach prezídia SRK s partnerskými organizáciami, ktoré 

zabezpečoval sekretariát ISRK. Členovia pléna ISRK sa stretávali na osobitných 

zasadnutiach, dozorná rada ISRK zasadala nezávisle. V roku 2019 sa konali aj ďalšie 

rokovania a podujatia SRK vrátane bilaterálneho zasadnutia SRK s členmi Českej 

konferencie rektorov. Prehľad o počte týchto aktivít za rok 2019 je uvedený v grafe č. 2. 
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Graf č. 2/ Prehľad aktivít SRK organizovaných v roku 2019 (zdroj: SRK) 

SRK reprezentuje záujmy svojich členov, ktorí sú štatutárnymi orgánmi slovenských vysokých 

škôl a univerzít. SRK tak zastupuje záujmy nielen rektorov vysokých škôl a univerzít, ale aj 

akademických a nepedagogických zamestnancov a študentov. Na základe údajov zo 

Štatistickej ročenky Centra vedecko-technických informácií SR („CVTI SR“) za rok 2019/20 

pracovalo na 35 slovenských vysokých školách spolu 11 548 pedagogických zamestnancov 

na plný úväzok a na kratší pracovný čas. Podľa údajov MŠVVaŠ SR vydaných vo Výročnej 

správe o stave vysokého školstva za rok 2018 bol priemerný evidenčný prepočítaný počet 

zamestnancov na verejných vysokých 20 491,90. Z toho tvorili vysokoškolskí učitelia 46,49 

%, výskumní pracovníci 7,05 % a ostatní zamestnanci (administratíva, prevádzka a pod.) 

46,46 %. V správe nie sú uvedené údaje o štátnych a o súkromných vysokých školách. K 31. 

októbru 2019 študovalo na Slovensku na vysokých školách spoločne 134 953 denných 

a externých študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Z uvedeného 

počtu bolo skoro 81 % denných študentov a viac ako 19 % boli externisti. Viac ako 10 % 

všetkých študentov boli študujúci iného štátneho občianstva.  
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Graf č. 3 Štatistické údaje o vysokom školstve (zdroj: CVTI SR (2019) Štatistická ročenka školstva – vysoké školy 

2019/20 

 
Obr.1/ 87. zasadnutie SRK 30. januára 2019 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Autor: Jozef Žuffa, ISRK. 
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Orgány a členovia SRK 
Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie  

V roku 2018 sa zvýšil počet členov prezídia SRK na prezidenta a štyroch viceprezidentov. 

Zároveň hlasovacie právo pri voľbe a odvolaní prezidenta SRK a viceprezidentov SRK bolo 

rozšírené na všetkých členov SRK. 

Prezidenti SRK 

 

 

Viceprezidenti SRK 

  

 

 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

(od 22. augusta 2019) 

 

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

(5. jún 2018 – 21. august 2019) 

Členstvo v SRK a funkcia prezidenta SRK ukončené s uplynutím 

funkčného obdobia rektora Trnavskej univerzity v Trnave. 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.  

(5. jún 2018 – 21. august 2019) 

Funkcia viceprezidenta SRK ukončená s nástupom do funkcie 

prezidenta SRK. 

Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.  

(5. jún 2018 – 28. február 2019) 

Členstvo v SRK a funkcia viceprezidenta SRK ukončené 

s uplynutím funkčného obdobia rektora Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave. 
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Zoznam členov Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2019 

Rektorky a rektori verejných vysokých škôl, ktorí boli v roku 2019 členmi SRK (abecedné 

poradie): 

• prof. PaedDr. René Bílik, CSc. – rektor Trnavskej univerzity v Trnave (od 22. augusta 

2019) 

• prof. Ing. Roman Boča, DrSc. – rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave  

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

• doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. – rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku  

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  

(od 5. júna 2018) 

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.  

(5. jún 2018 – 31. január 2019) 

 Členstvo v SRK a funkcia viceprezidenta SRK ukončené s 

uplynutím funkčného obdobia rektora Vysokej školy výtvarných 

umení v Bratislave. 

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.  

(od 6. júna 2019) 

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  

(od 6. júna 2019) 
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• prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici 

• prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (od  

1. marca 2019) 

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

v Trenčíne 

• doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. - rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre 

 

 
Obr.2/ 88. zasadnutie SRK, 26. apríla 2019 na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Autor: Žofia Hnátová, UPJŠ. 
 

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

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

• prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. - rektor Žilinskej univerzity v Žiline  

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

• doc. Bohunka Koklesová, PhD. - rektorka Vysokej  školy  výtvarných umení v Bratislave 

(od 1. februára 2019) 

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

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

• Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. - rektor Technickej univerzity vo Zvolene 
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• Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. - rektor Univerzity  Komenského v Bratislave (do 

31. januára 2019) 

• Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. - rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach 

• Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. - rektor Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (do 28. februára 2019) 

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

 
Obr.3/ 89. zasadnutie SRK 6. júna 2019 na Univerzite Komenského v Bratislave. Autor: Tomáš Madeja, UNIBA. 

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

(do 31. januára 2019) 

• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. - rektor Trnavskej univerzity v Trnave (do 21. augusta 

2019)  

• prof. JUDr. Marek Števček, PhD. - rektor Univerzity  Komenského v Bratislave (od 1. 

februára 2019) 

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

 

Rektorka a rektori štátnych vysokých škôl, ktorí boli v roku 2019 členmi SRK (abecedné 

poradie): 
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• Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - rektorka Akadémie Policajného zboru v 

Bratislave 

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

Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 

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

 
Rektorky a rektori súkromných vysokých škôl, ktorí boli v roku 2019 členmi SRK (abecedné 

poradie) 

 
Obr.4/ 89. zasadnutie SRK 6. júna 2019 na Univerzite Komenského v Bratislave. Autor: Tomáš Madeja, UNIBA. 
 

• 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  

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

v Banskej Štiavnici 

• Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. - rektor Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

• Doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. - rektor Vysokej školy DTI  

• doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD. - rektor Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici 
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• Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, DrSc. - rektor Vysokej školy medzinárodného 

podnikania ISM v Prešove 

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

 
Obr.5/ 88. zasadnutie SRK 26. apríla 2019 na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Autor: Žofia Hnátová, UPJŠ. 

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 minister/ka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len „minister“). Konkrétne sa SRK: 

a) vyjadruje k návrhu kritérií a metodiky na vyhodnotenie periodického hodnotenia 

výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl, ktoré vydáva 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) (§ 

88a ods. 3), 

„Aby univerzity napĺňali 

svoje poslanie, prekra-

čujú geografické hra-

nice a potvrdzujú potre-

bu vzájomného spoz-

návania rozličných 

kultúr a technologic-

kých výziev. Pre slo-

venské akademické 

prostredie je kľúčové, 

aby v spolupráci so 

zahraničím dokázalo 

dosahovať hodnoty v 

praxi a slúžilo potre-

bám širšieho prostredia 

na miestnej, národnej a 

medzinárodnej úrovni 

...“. 

Marek Šmid, tlačová 

správa „Univerzity 

aktualizujú znenie Magny 

Charty Universitatum“ z  

3. júla 2019 
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b) 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),  

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

štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva vysokým školám (§ 102 ods. 2 písm. e) 

zákona),  

 
Obr.6/ 88. zasadnutie SRK 26. apríla 2019 na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Autor: Žofia Hnátová, UPJŠ. 

 
d) schvaľuje obmedzenie alebo odňatie pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy 

verejnej vysokej školy alebo jej fakulty v prípadoch uvedených podľa § 104 ods. 2 a 3 

zákona,  

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

povinnosti ustanovené zákonom alebo určené jej vnútorným predpisom okrem prípadov 

určených v § 47 ods. 4  zákona (§ 105 ods. 3 zákona),  

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

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

SRK v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o zabezpečovaní 
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kvality“) schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá minister. 

Konkrétne SRK  

a) navrhuje dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo (ďalej len „agentúra“) (§ 7 ods. 1 a ods. 2 a ods. 8 zákona o zabezpečovaní 

kvality), 

b) navrhuje člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu 

výkonnej rady agentúry (§ 14 ods. 4 písm. a) zákona o zabezpečovaní kvality), 

c) navrhuje člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie člena 

odvolacej komisie agentúry (§ 14 ods. 4 písm. b) zákona o zabezpečovaní kvality), 

d) navrhuje člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra 

agentúry (§ 14 ods. 4 písm. c) zákona o zabezpečovaní kvality), 

e) predkladá pripomienky k návrhu štandardov a návrhu na zmenu štandardov zverejnených 

na webovom sídle agentúry (§ 23 ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality), 

f) prerokúva ďalšie návrhy z podnetu agentúry v súlade s § 4 ods. 3 písm. e)  zákona o 

zabezpečovaní kvality. 

Pri napĺňaní cieľa 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. 
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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 2019 mala Slovenská rektorská konferencia 32 členov, osoby 

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

hlasovať.  

 
Obr. 7/ Členovia prezídia SRK , 29. júla 2019 v Trnave. Zľava prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. (viceprezident SRK), Dr. h. c. 
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (prezident SRK), Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. (viceprezident SRK), Dr. h. c. 
prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (viceprezident SRK) a prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (viceprezident SRK). Autor: Adriana Krupová, 
ISRK. 

 
Orgánmi SRK sú podľa štatútu prezident SRK a prezídium SRK. Vo voľbách, ktoré sa 

uskutočnili na 84. zasadnutí SRK 21. mája 2018 bol do funkcie prezidenta SRK zvolený  

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., dovtedajší viceprezident SRK. Do funkcií 

viceprezidentov SRK boli zvolení Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., dovtedajší prezident 

SRK, ktorý už nemohol podľa štatútu SRK kandidovať za prezidenta SRK a Prof. h. c. prof. 

Ing. Robert Redhammer, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a prof. Stanislav Stankoci, 

akad. mal. Funkčné obdobie nového prezídia SRK začalo plynúť 5. júna 2018. 

Dvom viceprezidentom SRK - profesorovi Robertovi Redhammerovi a profesorovi 

Stanislavovi Stankocimu, skončilo členstvo v SRK uplynutím funkčného obdobia rektora, 

„SRK považuje  za zásadné 

obhajovať demokratický 

charakter európskej 

spoločnosti a záväzok chrániť 

ľudské práva a základné 

slobody..“ 

Z uznesenia SRK č. 5/87 zo 

zasadnutia konaného 30. januára 

2019 v Bratislave  
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resp. vzdaním sa funkcie rektora. Profesorovi Marekovi Šmidovi skončilo funkčné obdobie 

prezidenta SRK a členstvo v SRK ukončením mandátu rektora v priebehu roka 2019. 

Z uvedeného  dôvodu sa konali počas 89. zasadnutia SRK 6. júna 2019 voľby prezidenta SRK 

a doplňujúce voľby viceprezidentov SRK. Za nového prezidenta SRK bol zvolený profesor 

Rudolf Kropil, ktorý už zastával post prezidenta SRK v rokoch 2014 – 2018. Funkčné obdobie  

 
Obr. 8/ Prezídium SRK, 7. novembra 2019 na Technickej univerzite vo Zvolene. Zľava: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (viceprezident 
SRK), Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. (viceprezidentka SRK), Dr. h. c. prof. Ing. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (prezident 
SRK) a prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (viceprezident SRK). Autor: Pavol Koreň, TUZVO. 
 

nového prezidenta SRK začalo plynúť 22. augusta 2019. Historicky prvou ženou na poste 

viceprezidentky SRK sa stala profesorka Lucia Kurilovská. Na post ďalšieho viceprezidenta 

SRK bol zvolený profesor Libor Vozár, ktorý bol prezidentom SRK v rokoch 2010 – 2014. 

Obom novým viceprezidentom začalo plynúť dvojročné funkčné obdobie dňom zvolenia, t. j. 

od 6. júna 2019. 

Program prezídia SRK (2018 – 2019) 

Profesor Marek Šmid deklaroval pred voľbami orgánov SRK na 84 zasadnutí ako kľúčové 

priority SRK pod jeho vedením: 



S. 16 
 

Výročná správa 2019 
   

 

• Legislatívny proces prijímania zmien a doplnení zákona o vysokých školách, zákona 

o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania a ich implementácia vrátane  

konštituovania Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a procesov s tým 

súvisiacich. 

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

umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, definovanie a postavenie výskumných 

a edukatívnych univerzít, odborných vysokých škôl, postavenie súkromných vysokých 

škôl, špecifiká vysokých škôl podľa ich zamerania, špecifiká vysokých škôl 

zabezpečujúcich výchovu učiteľov, umeleckých vysokých škôl, duálne vysokoškolské 

vzdelávanie, ale aj pravidlá odborovej akreditácie a jej implementáciu. 

 
Obr. 9/ Dňa 28. augusta 2019 sa pri osobnom stretnutí profesor Rudolf Kropil (vľavo) poďakoval svojmu predchodcovi na poste 
prezidenta SRK profesorovi Marekovi Šmidovi za vedenie SRK. Autor: Mária Čikešová, ISRK. 
 

• Implementácia Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania z roku 2018 vrátane 

nového modelu financovania vysokých škôl. 

• Internacionalizácia slovenského vysokého školstva vrátane projektovej agendy SR a EÚ, 

štrukturálnych fondov, financovania vysokoškolskej infraštruktúry, budúcich európskych 

programov v novom programovom období, ale aj multilaterálny princíp podpory 

vzdelávania (iniciatíva Európske univerzity) a politiky Open Science a Open Access. 

• Prepojenie vzdelávania a výskumu s praxou. 

• Vytváranie pozitívneho obrazu vysokého školstva na Slovensku a spôsob komunikácie 

a spolupráce s MŠVVaŠ SR, osobitne pri schvaľovaní dokumentov a noriem. 
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Program prezídia SRK (2019 - 2021) 

Profesor Rudolf Kropil vo svojom programe prednesenom pred voľbami orgánov SRK na 89. 

zasadnutí SRK označil za svoje budúce priority zachovanie kontinuity v činnosti SRK, 

modernizáciu vysokoškolskej infraštruktúry a zlepšenie podmienok slovenských vysokých 

škôl, zvýšenie flexibility legislatívneho prostredia a získanie podpory pre sektor vysokých škôl 

pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Ďalšími prioritami mali byť napríklad zvýšenie 

kvality poskytovaného vysokoškolského štúdia a vytvorenie takých podmienok na vysokých 

školách, aby sa počet študentov odchádzajúcich na štúdium do zahraničia nezvyšoval a 

naopak, aby sa zvýšil počet absolventov, ktorí vyštudovali v zahraničí a našli svoje uplatnenie 

v slovenskom akademickom prostredí. 

 
Obr. 10/ 90. zasadnutie SRK 8. novembra 2019 na Technickej univerzite vo Zvolene. Autor: Pavol Koreň, TUZVO. 

Domáce aktivity SRK 

V priebehu roka 2019 sa na pôde SRK konalo päť riadnych zasadnutí, spoločné zasadnutie 

s Českou konferenciou rektorov, Kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a o otvorenom prístupe 

a zasadnutie Hodnotiacej komisie Ceny SRK za umenie. Ďalej sa konalo deväť zasadnutí 

prezídia SRK. Okrem uvedených zasadnutí sa v roku 2019 konali 2 zasadnutia pléna ISRK a 

jedno zasadnutie dozornej rady Inštitútu SRK. Zápisnice z rokovaní SRK sú zverejnené na 

webovom sídle www.srk.sk. Zápisnice z rokovaní prezídia SRK, zasadnutí pléna Inštitútu SRK 

a jeho dozornej rady sú zverejnené na intranete SRK. Na zasadnutiach SRK sa zúčastnili aj 

pozvaní hostia z MŠVVaŠ SR, Národnej rady Slovenskej republiky („NR SR“), Rady vysokých 

škôl SR („RVŠ“), Študentskej rady vysokých škôl SR („ŠRVŠ“), Akreditačnej komisie, 
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Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, Odborového zväzu pracovníkov 

školstva a vedy na Slovensku („OZPŠaV“) a ďalší hostia. 

 
Obr. 11/ Stretnutie rektorov s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim, ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Martinou Lubyovou a ministrom financií Ladislavom Kamenickým 27. mája 2019 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici za 
účasti študentov. Autor: Úrad vlády SR. 

 
V roku 2019 pokračovali rokovania rektorov s predstaviteľmi vlády SRK o financovaní 

rekonštrukcie vysokoškolských internátov. Z iniciatívy predsedu vlády SR Petra Pellegriniho 

sa stretli pozvaní rektori vysokých škôl na čele s prezidentom SRK Dr. h. c. prof. doc. JUDr. 

Marekom Šmidom, PhD. a za účasti ministerky školstva Martiny Lubyovej a ministra financií 

Ladislava Kamenického dňa 27. mája 2019 na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

spolu so zástupcami študentov. Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie stavu rekonštrukcie 

internátov, na ktoré vláda SR vyčlenila sumu vo výške 50 mil. €, pričom v prvej etape v roku 

2018 uvoľnila 20 mil. €. Na zasadnutí ministerka zhodnotila čerpanie pridelených finančných 

prostriedkov a rektori informovali o rozsahu konkrétnych prác, ktoré boli zrealizované s cieľom 

zlepšiť poskytované ubytovanie študentom, ako aj o ďalších plánoch. 

Verejne deklarované finančné prostriedky vo výške 50 mil. € na rekonštrukcie 

vysokoškolských internátov neboli do októbra 2019 poskytnuté v plnej sume. Preto SRK 

vyzvala ministerku školstva uznesením č. 10/90 požiadať ministra financií, aby zabezpečil 

zostatok finančných prostriedkov a tie mali byť následne prevedené na príslušné verejné 
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vysoké školy. O problematike rekonštrukcie internátov členovia SRK rokovali aj so zástupcom 

ŠRVŠ počas svojho 91. zasadnutia 4. decembra 2019 v Nitre.  

 
Obr. 12/ Tlačová konferencia po rokovaní rektorov a študentov s predsedom a členmi vlády SR 27. mája 2019 v Banskej Bystrici. 
Zľava: Ladislav Kamenický (minister financií SR), Peter Pellegrini (predseda vlády SR), Martina Lubyová (ministerka školstva, 
vedy, výskumu a športu SR), Bálint Lovász (predseda ŠRVŠ) a Marek Šmid (prezident SRK). Autor: Úrad vlády SR. 
 

SRK sa v roku 2019 opakovane venovala problematike čerpania Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov („EŠIF“) v operačnom programe Výskum a inovácie („OP VaI“), ktoré 

považovala za nedostatočné a procesy vyhlásených výziev za zdĺhavé. Upozornila, že 

alokované zdroje na OP VaI sú pre udržateľnosť a rozvoj existujúcej infraštruktúry a ich 

personálne zabezpečenie nevyhnutné. SRK dlhodobo upozorňovala na hroziaci dekomitment, 

pričom tieto prostriedky označila za zásadné pre slovenskú vedu. Na svojom 87. zasadnutí 

podporila všetky opatrenia ministerky školstva sledujúce urýchlenie čerpania EŠIF v OP VaI. 

O problematike rokovalo prezídium SRK s ministerkou na stretnutí 14. februára 2019. 

V záujme udržania kompetetívnosti slovenského výskumného a vzdelávacieho priestoru v 

rámci EÚ sa SRK dňa 26. apríla 2019 na 88. zasadnutí pripojila k stanovisku SAV a Združenia 

výskumne a technicky orientovaných univerzít a vyjadrila zásadný nesúhlas s presunom 

finančných zdrojov v celkovej sume 102,6 mil. € (zdroje EÚ) z OP VaI z prioritnej osi 1 Podpora 

výskumu, vývoja a inovácií do prioritnej osi 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) 

operačného programu Integrovaná infraštruktúra. SRK deklarovala podporu zámerom 

ministerky školstva v čerpaní OP VaI a žiadala kompetentné inštitúcie, aby ponechali 
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plánované finančné prostriedky v rezorte školstva a umožnili ich urýchlené čerpanie v 

prospech podpory slovenskej vedy a inovácií. Na 90. zasadnutí 8. novembra 2019 bola SRK 

informovaná priamo ministerkou o zlučovaní OP VaI a operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra. 

 
Obr. 13/ 91. zasadnutie SRK 4. decembra 2019 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Zľava: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
(viceprezident SRK) a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (viceprezident SRK). Autor: Ľ. Balko, UKF. 

 
V nadväznosti na činnosť Výskumnej agentúry („VA“) rektorky a rektori protestovali proti 

diskriminačným uzneseniam v jej výzvach na podporu strategických priemyselných 

výskumno-vývojových centier v 5 doménach inteligentnej špecializácie, ktorá bola zverejnená 

30. mája 2019.  

Okrem toho sa SRK ďalej venovala agende korekcií zo štrukturálnych fondov EÚ. Prezídium 

SRK poverilo Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. predmetnou agendou aj po 
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ukončení jeho mandátu prezidenta SRK a člena SRK, s čím súhlasila aj SRK na svojom 90. 

zasadnutí. 

SRK neodporučila ukončiť konzorciálne členstvo SR v Central European Neutron Initiative 

(„CENI“), ktoré umožňuje experimenty v ILL Grenoble a odporučila obnoviť konzorciálne 

členstvo SR v Central European Synchrotron Consortium („CENTRALSYNC“) umožňujúce 

experimenty v ESRF Grenoble. 

V súvislosti s problematikou ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. bol SRK v roku 2019 

predložený návrh spoločného postupu vysokých škôl. Všetky vysoké školy už v danej dobe 

museli mať individuálne projekty ochrany osobných údajov. SRK sa však stotožnila s návrhom 

štandardizovaného spoločného postupu, ktorý by umožnil prijať Kódex správania a súvisiace 

nástroje a metodiku. Nebolo však zrejmé akým spôsobom by sa na projektových nákladoch 

podieľali iné ako verejné vysoké školy, ak ten mal byť hradený ako centrálny rozvojový projekt 

cez dotačnú schému. SRK preto návrh podporila s výhradou a navrhla, aby naň bola vypísaná 

výzva zo štrukturálnych fondov a nebol financovaný z kapitoly rozpočtu verejných vysokých 

škôl. 

V súvislosti s problematikou elektronických informačných zdrojov („EIZ“) SRK rokovala 

s generálnym riaditeľom Centra vedecko-technických informácií SR („CVTI SR“) o návrhu na 

spolufinancovanie konzorciálneho prístupu verejných vysokých škôl do vedeckých EIZ na 

roky 2020 - 2022. V roku 2019 SRK vyjadrila nesúhlas s procesom opätovného verifikovania 

výstupov publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl evidovaných v CREPČ v 

kategóriách EPC - ABC, ABD vo vykazovacom období 2013 a za ďalšie vykazovacie obdobie 

a opakovane žiadala CVTI SR a MŠVVaŠ SR o zastavenie tohto postupu. SRK sa stotožnila 

s právnym názorom, že opätovná verifikácia je v rozpore s platnými právnymi predpismi. 

Takýto postup SRK zhodnotila ako retroaktívny a vzhľadom na dlhé obdobie, ktoré uplynulo 

od evidencie za nekorektný voči samotným autorom a vysokým školám. Evidencia už totiž 

prešla verifikačným procesom zo strany CVTI SR, bola tiež jedným z kritérií hodnotenia 

vysokých škôl, akreditácie, ale aj kariérneho rastu zamestnancov. Rektorky a rektori 

odporúčali CVTI SR prijať postupy, ktoré by viedli k zjednodušeniu posúdenia výstupov 

publikačnej činnosti následne po ukončení vykazovacieho obdobia. 
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Obr. 14/ 90. zasadnutie SRK 8. novembra 2019 na Technickej univerzite vo Zvolene. Zľava: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, 
PhD., Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., prof. Ing. 
Jozef Jandačka, PhD., doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Autor: Pavol 
Koreň, TUZVO. 
 

V rámci agendy otvorenej vedy/vedy 2.0 a otvoreného prístupu prezídium SRK na začiatku 

roka 2019 podporilo účasť SRK v konzorciu projektu „Read & Publish Agreements“ vedenom 

Európskou asociáciou univerzít. Zástupcom SRK v riadiacej komisii projektu sa stal 

viceprezident SRK prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Cieľom projektu je formulácia piatich 

možných scenárov dohody uzatvorenej medzi konzorciom (univerzít) a vydavateľstvom 

tradične vedeckých časopisov, ktorou jeho členovia získajú v rámci jedného kontraktu prístup 

k čítaniu kolekcie časopisov vydavateľstva a môžu publikovať svoje články vo formáte 

otvoreného prístupu u tohto vydavateľstva. Model sa stáva čoraz bežnejší, pretože rieši celý 

rad slabín v iných modeloch otvoreného prístupu (zlatá cesta). Aktuálne tento typ zmlúv 

podporuje napr. Springer Nature. Vyhlásenie Plánu S podporuje už rastúci trend medzi 

európskymi konzorciami univerzít, aby presadzovali tieto dohody ako mechanizmu na 

urýchlený prechod na otvorený prístup. Projekt mal byť ukončený na záver roku 2019, avšak 

jeho realizácia sa o niekoľko mesiacov predĺžila. 

Na SRK bola otvorená diskusia o otvorenej vede/vede 2.0 a aktuálnych aktivitách 

prebiehajúcich v Európe na kolokviu konanom 25. apríla 2019 na pôde Univerzity P. J. 

Šafárika v Košiciach pod gesciou viceprezidenta SRK profesora Pavla Sováka. Závery 

z kolokvia vzala na vedomie SRK na zasadnutí 26. apríla 2019 v Košiciach. SRK ešte na 
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svojom 87. zasadnutí prijala uznesenie, v ktorom žiadala príslušné národné inštitúcie o širšie 

zapojenie akademickej obce do prípravy koncepčných a operatívnych materiálov súvisiacich 

s meniacim sa charakterom svetovej vedy a zavádzaním politík otvorenej vedy/vedy 2.0. SRK 

 
Obr. 15/ Kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a o otvorenom prístupe, 25. apríla 2019 na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. 
Predseda kolokvia prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (viceprezident SRK). Autor: Žofia Hnátová, UPJŠ. 

 
žiadala, aby bola akceptovaná ako jeden z aktérov v procese otvorenej vedy, otvoreného 

publikovania a otvorených vzdelávacích zdrojov. V nadväznosti na prebiehajúcu 

implementáciu opatrení Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej 

republike v rokoch 2017 – 2019 a otvorenie diskusie o nasledujúcich dvoch rokoch, konkrétne 

zavádzanie otvoreného prístupu k výsledkom vedy a výskumu, SRK odporučila zapojenie 

príslušných národných organizácií do Plánu S podporovaného združením cOAlition S. SRK 

upozornila, že zavádzanie politiky otvoreného prístupu, ktorá je realitou vo vyspelých 

krajinách, nie je možné bez navýšenia finančných prostriedkov na vedu a výskum v prvých 

rokoch procesu. SRK podporila prijatie národnej stratégie pre otvorený prístup a zároveň 

deklarovala záujem naďalej sa venovať problematike. 

Legislatívne návrhy týkajúce sa, resp. majúce dopad na vysoké školy boli prerokované na 

SRK. Na zasadnutí 6. júna 2019 SRK vyjadrila nesúhlas so spôsobom prijatia novely zákona 

o vysokých školách zo dňa 13. mája 2019, ktorou bolo odstránené ustanovenie obmedzujúce 

funkčné obdobia výkonu rektora, prorektora, dekana, prodekana verejnej vysokej školy, keďže 
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novela bola prijatá bez konzultácie s orgánmi reprezentácie vysokých škôl či odbornou 

verejnosťou. 

  
Obr. 16/ Kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a o otvorenom prístupe, 25. apríla 2019 na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. 
V prvom rade zľava členovia SRK doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. a Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. Autor: Žofia 
Hnátová, UPJŠ. 

 
SRK sa kriticky vyjadrovala k príprave vyhlášky o Sústave študijných odborov SR, v priebehu 

procesu delegovala expertov z vysokých škôl, ktorí mali pomôcť s transformáciou starej 

sústavy. SRK predložila zásadné pripomienky k návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení 

a dopĺňa vyhláška č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. Na následnom rozporovom konaní za 

účasti prezidenta SRK dňa 5. apríla 2019 boli pripomienky SRK čiastočne akceptované, ale 

text bol ešte upravený. SRK dodatočne vyjadrila súhlas s 2. návrhom ministerstva. 

Rektorky a rektori tiež vyjadrili rozhorčenie nad narušením akademickej pôdy Akadémie 

Policajného zboru v Bratislave neadekvátnym zásahom policajných zložiek dňa 28. októbra 

2019. Nakoľko sa vstup polície uskutočnil bez vedomia a súhlasu rektorky vysokej školy, SRK 

pokladala tento postup za odporujúci platným právnym predpisom. Spôsob, akým sa policajný 

zásah uskutočnil, SRK označila za vecne neadekvátny závažnosti vyšetrovaného prípadu. 

SRK požiadala nadriadené kompetentné orgány vyvodiť dôsledky aj ako prevenciu, aby sa 

podobné prípady neopakovali. 



S. 25 
 

Výročná správa 2019 
   

 

 
Obr. 17/ 89. zasadnutie SRK 6. júna 2019 na Univerzite Komenského v Bratislave. Zľava: Mgr. Mária Čikešová (generálna 
sekretárka), Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (prezident SRK) a Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (viceprezident 
SRK). Autor: Tomáš Madeja, UNIBA. 
 

SRK sa na svojich zasadnutiach venovala problematike zabezpečovania kvality v národnom 

prostredí. Na svojom 87. zasadnutí, ktoré sa konalo 30. januára 2019 v Bratislave, schválila 

kandidatúru prof. RNDr. René Matloviča, PhD. a prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. na 

členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo („agentúra“). 

Ministerka školstva akceptovala predložené nominácie SRK a vymenovala oboch kandidátov. 

Profesor René Matlovič bol neskôr vymenovaný aj za podpredsedu agentúry. V súvislosti s 

kreovaním ďalších orgánov agentúry SRK nominovala profesora Rudolfa Kropila, ktorý bol vo 

funkcii viceprezidenta SRK, za člena komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie 

člena odvolacej komisie agentúry a kontrolóra agentúry. Profesor Rudolf Kropil ako predseda 

riadil obidva výberové konania. 

Okrem toho sa členovia SRK vyjadrovali k návrhu vnútorného predpisu agentúry o zásadách 

na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných 

skupín. SRK k uvedenému návrhu neprijala konsolidované stanovisko a všetky doručené 

návrhy predložila agentúre. SRK začala vnútornú diskusiu o návrhu akreditačných štandardov 

predložených predsedom agentúry, ktorá bola ukončená prijatím stanoviska 4. decembra 

2019 na rokovaní v Nitre. Väčšina prítomných členov SRK podporila stanovisko, ktoré 

v súlade s Európskymi štandardami vysokoškolského vzdelávania („ESG 2015“) žiadalo 

objektívne kritériá a transparentné postupy na podporu vzdelávania a pre silné univerzity. 
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Obr. 18/ 90. zasadnutie SRK 8. novembra 2019 na Technickej univerzite vo Zvolene. Zľava: Jozef Jurkovič (generálny riaditeľ 
Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR), Martina Lubyová (ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR) a Rudolf Kropil (prezident 
SRK). Autor: Pavol Koreň, TUZVO. 

 
SRK privítala vypracovanie návrhu najmä časti pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania a jeho súlad s ESG. Na rozdiel od doterajšej praxe majoritného 

posudzovania garantov a ich publikačnej činnosti malo navrhované vzdelávanie orientované 

na študentov potenciál pozitívne vplývať na kvalitu vzdelávania na vysokých školách. Tieto 

pozitívne zmeny by pocítili najmä študenti a zamestnanci vysokých škôl. SRK nemala 

námietky voči parametrizácii niektorých kritérií akreditačného konania. Žiadala však ich 

nastavenie v súlade so zákonom o zabezpečovaní kvality (§ 38 ods. 7), ktorý potvrdzuje 

platnosť hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy 

v rámci poslednej komplexnej akreditácie činností vysokej školy uskutočnenej podľa 

predpisov účinných do 31. októbra 2018 až do ukončenia prvého periodického hodnotenia. 

Preto SRK žiadala do ukončenia prvého periodického hodnotenia ponechať podmienky 

z poslednej komplexnej akreditácie, ale len pre hodnotený študijný odbor. 

SRK zároveň požadovala zreálniť minimálne požiadavky jadra personálneho zabezpečenia. 

Podľa SRK by akreditačné štandardy pre jednotlivé študijné odbory mali flexibilne reagovať 

na to, čo je skutočne významné v danom odbore, tak aby kvalita bola zachovaná. Akreditačné 

štandardy by mali byť motivujúce pre všetky vysoké školy, ktoré plnia rôznorodé poslania. 

SRK trvala na požiadavke akceptovať odborníkov, ktorí doteraz získali vedecko-pedagogické 



S. 27 
 

Výročná správa 2019 
   

 

a umelecko-pedagogické tituly „docent“ a „profesor“. Podľa SRK je navrhované 

prehodnocovanie profesorov a docentov retroaktívne a preto SRK žiadala ministerstvo 

o nápravu a novelizáciu vysokoškolského zákona. 

 
Obr. 20/ 91. zasadnutie SRK 4. decembra 2019 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Autor: Ľ. Balko, UKF. 
 

Členovia SRK mali možnosť vyjadriť sa aj k návrhu dočasných kritérií MŠVVaŠ SR na 

udelenie oprávnenia na používanie označenia „výskumná univerzita“. SRK k uvedenému 

návrhu neprijala konsolidované stanovisko a všetky doručené návrhy predložila ministerstvu. 

V súvislosti s financovaním verejných vysokých škôl a HR agendou SRK upozorňovala na 

potrebu zabezpečiť zvýšené tarify zamestnancov a na financie potrebné na úhradu nákladov 

spojených s hradením rekreačných poukazov zamestnancom. O tejto téme rokovalo aj 

prezídium SRK s ministerkou školstva a následne realizovalo zber údajov o predpokladanej 

výške nákladov verejných vysokých škôl. 

Uznesenie SRK k návrhu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 

a návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2020 bolo prijaté per rollam. 

SRK v ňom opakovane vyjadrila nespokojnosť s návrhom výšky dotácie zo štátneho rozpočtu 

na verejné vysoké školy. Rovnako ako v roku 2019 a v predchádzajúcich rokoch konštatovala, 

že dotácia zo štátneho rozpočtu je výrazne nedostatočná. Opakovane nebudú vytvorené 

adekvátne podmienky pre rozvoj vysokého školstva na Slovensku. Zabezpečenie 

konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl je zásadné pre obmedzenie odchodu 

vysokoškolákov do zahraničia, predovšetkým do Českej republiky.  
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Obr. 21/ 90. zasadnutie SRK 8. novembra 2019 na Technickej univerzite vo Zvolene. Zľava: prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., prof. 
Ing. Jozef Jandačka, PhD., doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prof. 
PaedDr. René Bílik, CSc. Autor: Pavol Koreň, TUZVO. 
 

SRK spolu s ostatnými reprezentáciami vysokých škôl dlhodobo apelujú na zvýšenie 

financovania, ktoré je zásadnou podmienkou pre skvalitnenie poskytovaného vzdelávania, 

realizáciu a viditeľnosť vedecko-výskumnej činnosti a medzinárodnú spoluprácu. Podľa SRK 

predložený návrh dotácie explicitne nezohľadňuje vyvolané náklady spojené so zavádzaním 

nového modelu hodnotenia vysokých škôl, ktorý bude klásť dôraz na vzdelávanie zamerané 

na študenta, ale aj budovanie a implementáciu nových vnútorných systémov zabezpečovania 

kvality. SRK žiadala navýšiť výšku dotácie pre verejné vysoké školy aj o predpokladané 

výdavky potrebné na vyplatenie nárokov spojených s uplatnením rekreačných poukazov 

zamestnancami v roku 2020, pričom predpokladá nárast ich záujmu oproti roku 2019. 

SRK upozornila, že existuje reálny záujem niekoľkých vysokých škôl o účasť v iniciatíve 

„Európske univerzity“ zameranom na excelentnosť, ktorá v prípade ich výberu Európskou 

komisiou prinesie prestíž slovenskému vysokoškolskému sektoru, ale aj zvýšené nároky na 

zabezpečenie medzinárodnej spolupráce týchto inštitúcií. SRK odporučila vyčleniť v roku 

2020 účelovú dotáciu na podporu takej účasti nad rámec aktuálne navrhovanej dotácie ako 

príspevok vlády SR na podporu medzinárodnej excelentnosti. 

Aj s ohľadom na predchádzajúce výhrady SRK trvala na uznesení z 19. decembra 2017, 

v ktorom deklarovala, že súčasný model financovania verejného vysokého školstva považuje 

za prekonaný. 

Európska komisia zverejnila dňa 26. júna 2019 výsledok tzv. nultej výzvy „Európske univerzity 

2019“ v rámci programu Erasmus+ (EAC/A03/2018). Iniciatívu prvýkrát predstavil francúzsky 

prezident Emanuel Macron vo svojom prejave na parížskej Sorbonne (2017) a vzápätí sa 

stretla s pozitívnou reakciou nielen univerzít, ale aj politikov. Iniciatíva sa stala súčasťou 

úniovej agendy Európskeho vzdelávacieho priestoru. Na summite predsedov vlád členských 

krajín Európskej únie v Göteborgu (2017) bolo medzi závermi uvedené, že Európsky 
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vzdelávací priestor by mal do roku 2025 zahŕňať siete európskych univerzít, v ktorých by 

špičkové univerzity dokázali bezproblémovo spolupracovať naprieč hranicami. 

Európska komisia na konci roka 2018 otvorila nultú výzvu iniciatívy, do ktorej sa prihlásilo 

spolu 54 aliancií, medzi nimi dve slovenské univerzity. Ďalšie slovenské univerzity zvažovali 

svoju účasť, avšak tento zámer z viacerých dôvodov nenaplnili. Z prijatých prihlášok Komisia 

vybrala 17 aliancií európskych univerzít združujúcich 114 vysokých škôl z 24 členských štátov 

avšak bez slovenskej účasti.  

 
Obr. 22/ Stretnutie prezidenta SRK Mareka Šmida (vľavo) s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslavom 
Lajčákom 20. augusta 2019 v Bratislave. Autor: MZVaEZ SR 
 

Generálna sekretárka SRK Mária Čikešová v tejto súvislosti realizovala dotazníkový prieskum 

medzi členmi, z ktorého vyplynulo, že slovenské vysoké školy odradila od väčšej účasti 

v iniciatíve okrem iného administratívna náročnosť projektu, požiadavka finančnej spoluúčasti 

alebo nízka predikcia úspešnosti. Ďalšími dôvodmi bola chýbajúca vzdelávacia a personálna 

infraštruktúra, či absencia adekvátnych partnerov/konzorcií.  

Vzhľadom na vysoký záujem, ktorý je iniciatíve venovaný v Európe, SRK chcela podporiť 

zapojenie slovenských vysokých škôl. Pre tento účel bola zriadená ad hoc skupina 

zodpovedných osôb na vysokých školách, ktorým SRK zasielala informácie týkajúce sa 

iniciatívy. Dôležitosť uvedenej aktivity potvrdilo stretnutie ministra zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka s prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie 
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(SRK) profesorom Marekom Šmidom, ktoré sa konalo 20. augusta 2019. Na stretnutí sa 

diskutovalo o možnej spolupráci zastupiteľských úradov SR so slovenskými univerzitami, 

vysokými školami a SRK pri ich zapájaní do výzvy „Európske univerzity 2020“. V záujme 

väčšej úspešnosti slovenských univerzít a vysokých škôl v druhom kole výzvy minister 

Miroslav Lajčák vyjadril pripravenosť rezortu podporiť aktivity v tomto procese. Minister tiež 

vyzdvihol doterajšie pôsobenie Mareka Šmida vo funkcii prezidenta SRK. 

 
Obr. 23/ Informačný seminár Erasmus+ pre vysoké školy 12. novembra 2019 v Bratislave. Autor: SAAIC 
 

Nová výzva „Európske univerzity 2020“ bola otvorená na jeseň 2019. Projekt „Európske 

univerzity“ má veľký potenciál a prínos aj z pohľadu SR v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania, vedy a výskumu, zvyšovania európskeho povedomia, ale aj celkovo pri 

zvyšovaní konkurencieschopnosti SR. Podľa prieskumu SRK zapojenie do novej výzvy 

deklarovali aj viaceré slovenské univerzity, ktoré považujú ciele projektu za kľúčové a dôležité 

pre ďalší rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania v európskom a celosvetovom priestore a 

príležitosť na výrazné posilnenie internacionalizácie. Preto SRK participovala ako 

spoluorganizátor na seminári v rámci informačnej kampane Erasmus+ pre vysoké školy dňa 

12. novembra 2019 v Bratislave. Hlavným organizátorom podujatia bola Slovenská 

akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu  („SAAIC“), s ktorou okrem SRK 

spolupracovali aj národná kancelária SLORD a Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli. Na 
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seminári bola slovenským účastníkom predstavená nielen iniciatíva, ale aj aktuálna výzva a 

jej kritériá. Účastníci sa mohli stretnúť so zahraničnými expertmi z už schválenej aliancie, 

pripravujúcej sa aliancie a z Európskej komisie a diskutovať s nimi. 

V roku 2019 Mária Čikešová, generálna sekretárka SRK, realizovala aj dotazníkový prieskum 

o Bolonskom procese na Slovensku pre potreby Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a pre Európsku asociáciu univerzít a v spojitosti s pripravovaným pokračovaním 

Bolonského procesu po roku 2020. Do prieskumu sa zapojilo 17 vysokých škôl, ktoré okrem 

iného deklarovali, že účasť v  procese im priniesla výhody súvisiace predovšetkým so 

vzdelávaním. Najoceňovanejším pozitívom bol rozvoj akademickej mobility za účelom štúdia 

a  stáží pre študentov, pedagógov a zamestnancov, následne (zjednodušenie) uznávania 

vzdelávania alebo jeho časti či dokladov o vzdelávaní a kvalifikácií a ich rovnocennosť, ako aj 

zavedenie kreditového systému ECTS, nakoniec aj podpora a rozvoj spolupráce vysokých 

škôl v Európskom priestore vysokého školstva, ktoré sa netýkali len mobility. V menšej miere 

sa medzi výhodami objavilo aj vypracovanie a prijatie spoločných štandardov a usmernení na 

zabezpečovanie kvality (ESG), čo možno súvisí so skutočnosťou, že tieto neboli ešte plne 

implementované do slovenského vysokoškolského systému. V rovnakej miere boli označené 

ako výhody lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce v rámci EÚ a tvorba spoločných 

študijných programov so zahraničnými vysokými školami. Účasť SR v Bolonskom procese 

a jeho implementácia na národnej úrovni zaradila slovenské vysoké školy medzi štandardné 

európske univerzity a podporila ich „eurokompatibilitu“. 

Najčastejšie spomínanou nevýhodou procesu v slovenských podmienkach bolo 

nepremyslené („umelé“) zavedenie trojstupňového štúdia. Absolventi bakalárskych študijných 

programov nemajú kvalifikačné predpoklady pre budúce povolanie, keďže na väčšinu 

pracovných pozícií v odbore sa vyžaduje dosiahnuté minimálne vzdelanie druhého stupňa. 

Zamestnávatelia, ale aj verejný a štátny sektor nereflektovali na zavedenie trojstupňového 

vysokoškolského vzdelávania a stále považujú za absolventov vysokoškolského vzdelania len 

absolventov druhého stupňa, resp. spojeného prvého a druhého, resp. doktorského. Zbytočne 

vysoké percento študentov preto musí pokračovať na druhom stupni a pre mnohé pozície sú 

prekvalifikovaní. A preto je akceptácia bakalárskeho vzdelania pri uplatňovaní sa v praxi na 

Slovensku nízka. Model trojstupňového štúdia sa neujal ani u študentov ani 

u zamestnávateľov a pretrváva vnímanie bakalárskeho vzdelania ako "neúplného“ či 

„nedokončeného". Podľa názoru zapojených vysokých škôl je potrebné niektoré procesy 

implementácie Bolonského procesu spätne vyhodnotiť na národnej úrovni a zvážiť, či ich 

zavedenie v domácom kontexte bolo vhodne aplikované. 

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 
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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.  

SRK sa na začiatku roka 2019 pripojila k európskej informačnej kampani „Tentoraz idem voliť“ 

(„This time I´m voting“) na zvýšenie účasti občanov EÚ v budúcich voľbách do Európskeho 

parlamentu, ktoré sa konali v máji 2019. SRK vyzvala svojich členov a partnerov, aby podporili 

aktivity zamerané na zvýšenie povedomia a účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu a 

zapojili sa ako inštitúcie alebo jednotlivci. Jednou z motivácií SRK bola obhajoba 

demokratického charakteru európskej spoločnosti a záväzku chrániť ľudské práva a základné 

slobody. 

 
Obr. 24/ Ilustračná fotografia. Autor: Európsky parlament 

 

V roku 2019 si vysoké školy a SRK pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie a Medzinárodný 

deň študentov. Deň boja za slobodu a demokraciu sa neodmysliteľne spája so študentmi. 

Udalosti Nežnej revolúcie naštartovali politické, hospodárske a spoločenské zmeny a začali 

proces demokratizácie bývalého Československa. Aj 30 rokov po politickej zmene je jej odkaz 

v slovenskej spoločnosti stále aktuálny. SRK vo svojom mediálnom výstupe v rok 2019 

konštatovala, že poslaním moderných univerzít a vysokých škôl, ktoré sú vrcholnými 

vzdelávacími, vedeckými a umeleckými inštitúciami, je aj otvorená a kritická diskusia 

k aktuálnym spoločenským témam. Medzinárodný deň študentov sa spája s víziou lepšej 

budúcnosti a rozvojom. Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. vyzval slovenské 

vysoké školy, aby si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie a Medzinárodný deň študentov 



S. 33 
 

Výročná správa 2019 
   

 

vlastnými aktivitami a zároveň, aby tieto aktivity rozšírili do povedomia akademickej obce, ako 

aj celej spoločnosti. 

 
Obr. 24/ Ilustračná fotografia. Autor: Ľubica Benková, ISRK 

 
Mediálny výstup spracovaný SRK o aktivitách vysokých škôl je dostupný na Youtube kanáli 

SRK https://www.youtube.com/watch?v=gXKpfU9StYs&feature=youtu.be.  

30. výročie Nežnej revolúcie ČR a SR si pripomenula SRK aj spoločne s Českou konferenciou 

rektorov („ČKR“) počas spoločného zasadnutia 6. - 7. júna 2019 v Bratislave. V Záveroch 

rektori spoločne konštatovali, že poslanie univerzít a vysokých škôl v dnešnej Európe, ktoré 

sú vrcholnými vzdelávacími, vedeckými a umeleckými ustanovizňami, je byť miestom pre 

otvorenú a kritickú diskusiu. Vysoké školy zohrávajú úlohu nielen vo výchove k vedomostiam 

a zručnostiam, ale aj v občianskej angažovanosti. Vysoké školy, vysokoškolskí funkcionári, 

pedagógovia a študenti musia aktívnejšie vystupovať proti stupňujúcim sa prejavom 

populizmu, netolerancii, radikalizácii a propagácii pseudovedeckých správ, ktoré sú hrozbami 

nielen pre demokraciu, ale aj akademickú kultúru. Aktívnou účasťou v občianskom živote tak 

akademici môžu podporovať rozvoj demokracie. 

SRK sa v roku 2019 vyjadrila podporu študentskému hnutiu Fridays for Future Slovensko 

a pripojila sa výzve ku Globálnemu klimatickému štrajku #idenamovsetko. Cieľom aktivity bola 

https://www.youtube.com/watch?v=gXKpfU9StYs&feature=youtu.be
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rázna demonštrácia za požiadavku klimatickej spravodlivosti pre všetkých ľudí i všetko živé 

na tejto planéte. 

 
Obr. 25/ Ilustračná fotografia. Autor: © Klimaticky štrajk 2019 

Vysokoškolská legislatíva 

Členovia SRK majú možnosť písomne pripomienkovať predkladané legislatívne návrhy, ktoré 

sa dotýkajú akademického života a prezentovať svoje stanoviská priamo na zasadnutiach. 

SRK postupuje rovnako pri vybavovaní návrhov na nominácie, o ktoré ju požiadajú partnerské 

inštitúcie a organizácie, resp. o vlastné nominačné konanie. V priebehu roka 2019 SRK týmto 

spôsobom prerokovala nasledujúce návrhy a výzvy na nominácie: 

• VÝZVA SRK č. 97/2018 na podávanie návrhov kandidátov na členov výkonnej rady 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo; 

• LP/2019/158 Návrh vyhlášky MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 

6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky č. 457/2012 Z. z.; 

• LP/2019/156 Návrh vyhlášky MŠVVaŠ SR o sústave študijných odborov SR; 

• LP/2019/291 Návrh poslancov Národnej rady SR Ľubomíra Petráka, Evy Smolíkovej a 

Pétera Vőrősa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o 

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

(tlač 1370); 

• Návrh dočasných kritérií MŠVVaŠ SR na udelenie oprávnenia na používanie označenia 

„výskumná univerzita"; 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/457/20130115
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• Návrh na „Cenu za vedu a techniku“ 2019; 

• Znovuposudzovanie výstupov publikačnej činnosti; 

• Návrh na členku Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR; 

• Výzva Cena SRK za umenie 2019; 

• Nominácia na člena Komisie na vyhodnocovanie žiadosti v rámci výzvy o poskytnutie 

dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry 

národnej akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie pre rok 2019; 

• Návrh Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a 

vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania; 

• Nominácie na členov výberovej komisie programu CEEPUS; 

• Nominácie na členov výberovej komisie Národného štipendijného programu SR 2020 – 

2022; 

• LP/2019/551 Návrh opatrenia MŠVVaŠ SR, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho 

ročného školného na akademický rok 2020/2021; 

• Nominácie na členov hodnotiacej komisie Ceny SRK za umenie; 

• LP/2019/654 Návrh vyhlášky MŠVVaŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej 

činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti; 

• LP/2019/726 Návrh na zlúčenie Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným 

programom Integrovaná infraštruktúra implementovaných v rámci programového obdobia 

2014 – 2020; 

• Návrh spoločného postupu vysokých škôl pri ochrane osobných údajov podľa GDPR;  

• Návrh akreditačných štandardov (Dokument určený na verejné pripomienkovanie v dňoch 

30.10. – 5.12.2019); 

• Návrh rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám a návrhu metodiky 

rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2020. 

Nominácie a zastupovanie v komisiách, výboroch a radách 

V roku 2019 pôsobili zástupcovia a nominanti SRK v nasledujúcich domácich a zahraničných 

komisiách, výboroch a radách: 

• European Research Council Scientific Council: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. 

(UPJŠ) a prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. (TUAD); 

• Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo: prof. RNDr. René 

Matlovič, PhD. (PU) a prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. (UMB); 

https://www.srk.sk/sk/o-srk/aktuality/312-vyzva-cena-srk-za-umenie-2019
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2019-726
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• Rada ministra školstva, vedy, výskumu a športu na podporu štúdia študentov so 

špecifickými potrebami: prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. (TUKE); 

• Expertná skupina na vypracovanie Programu informatizácie školstva vo výhľade do roku 

2030: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (UKF); 

• Expertná skupina EUA ‘Innovation Ecosystems’: Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

(TUKE); 

• Návrhy na Cenu za vedu a techniku 2019: 

• Osobnosť vedy a techniky: doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD. (TUKE), doc. Tomáš 

Bučko, PhD. (UNIBA), doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. (SPU), prof. Ing. Igor 

Farkaš, Dr. (UNIBA), prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (SPU), prof. RNDr. 

Peter Kollár, DrSc. (UPJŠ), prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. (TUKE), doc. Mgr. Richard 

Sťahel, PhD. (UKF), prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. (UNIBA), doc. PaedDr. 

Katarína Žilková, PhD. (UNIBA); 

• Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky: prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 

(UCM), prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc. (UNIBA), prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. 

(TUKE), prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS (UNIBA), prof. PhDr. Richard 

Repka, CSc. (UNIBA), prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. (UNIBA), prof. JUDr. 

Vojtech Tkáč, CSc. (VŠ sv. Alžbety); 

• Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov: Mgr. Matúš Hyžný, PhD. (UNIBA), Ing. 

Tomáš Jambor, PhD. (SPU), doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (STU), Ing. Marek 

Schnitzer, PhD. (TUKE), RNDr. Michal Pospíšil, PhD. (UNIBA), Mgr. Denisa 

Šukolová, PhD. (UMB), Ing. Attila Tóth, PhD. (SPU), RNDr. Ľubomíra Tóthová, 

PhD. (UNIBA); 

• Popularizátor vedy: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD. (UPJŠ), Mgr. art. Michala 

Lipková (STU), Mgr. Juraj Tekel, PhD. (UNIBA); 

• Vedecko-technický tím roka: Výskumné a školiace centrum bezbariérového 

navrhovania – CEDA, Fakulta architektúry STU (STU), Fakulta matematiky, fyziky 

a informatiky UK (UNIBA), Prírodovedecká fakulta (PriF UK) a Fakulta 

matematiky, fyziky a informatiky (FMFI UK) - tím INFO-BIO-FUN (Bioinformatika 

a funkčná analýza biologických systémov) (UNIBA); 

• Expertná pracovná skupina pre prípravu Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej 

politiky: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (UPJŠ); 

• Komisia na vyhodnocovanie žiadosti v rámci výzvy o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej 

akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie pre rok 2019: doc. Ing. Jozef Habánik, 

PhD. (TUAD); 
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• Pracovná skupina na prípravu základných princípov reformy financovania vedy, výskumu 

a inovácií: prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc.(STU); 

• Výberová komisia Národného štipendijného programu SR 2020 – 2022: 

• humanitné vedy/umenie: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. (UKF); 

• spoločenské vedy:  doc. Ing. Jana Péliová, PhD. (EUBA), JUDr. Marcel Dolobáč, 

PhD. (UPJŠ); 

• technické vedy: prof. Ing. Peter Brída, PhD. (UNIZA), doc. Ing. Michal Kvasnica, 

PhD. (STU), doc. Ing. Ján Krmela, PhD. (TUAD); 

• prírodné vedy (neživé): doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD. (UNIBA), prof. Ing. 

Dušan Pudiš, PhD. (UNIZA); 

• prírodné vedy (živé): prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. (UNIBA), prof. RNDr. 

Erika Halášová, PhD. (UNIBA); 

• Výberová komisia programu CEEPUS so zameraním na technické vedy: doc. Ing. Jozef 

Majerík, PhD. (TUAD), doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (SPU); 

• Hodnotiaca komisie Ceny SRK za umenie: doc. Jana Škvarková, ArtD. (predsedníčka, 

AKU) a členovia prof. Ondrej Šulaj (VŠMU), doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. (VŠVU); 

• Hodnotiaca komisia Študentská osobnosť 2017/2018:  

• elektrotechnika, priemyselné technológie - prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. 

(TUKE); 

• hutníctvo, strojárstvo, energetika - prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. (TUKE); 

• informatika a matematicko-fyzikálne vedy - prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 

(STUBA); 

• lekárske vedy, farmácia - prof. Ing. Mária Mareková, CSc. (UPJŠ); 

• prírodné vedy, chémia - prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. (UNIBA); 

• stavebníctvo, architektúra - doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD. (STUBA); 

• poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo - prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. 

(SPU); 

• filozofia, politológia, teológia - prof. PhDr. Viera Bilasová, CSc. (UNIPO); 

• kultúra a umenie - prof. Daniel Buranovský, ArtD. (VŠMU); 

• ekonómia - doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. (EUBA); 

• šport - prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. (UNIBA); 

• právo - doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. (TRUNI); 

• Research Policy Working Group European University Association: prof. Ing. Roman Boča, 

DrSc. (UCM); 
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• Výberová komisia pre sektor vysokoškolského vzdelávania (Kľúčová akcia 1 Vzdelávacia 

mobilita jednotlivcov/ Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá): Mgr. Mária Čikešová 

(SRK);  

• Expert group science 2.0/Open science European University Association: prof. MUDr. 

Dušan Meško, PhD. (SRK);  

• Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky HSV SR: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 

Kropil, PhD. (TUZVO); 

• Komisia pre posudzovanie návrhov na udelenie Ceny za vedu a techniku: prof. RNDr. 

Libor Vozár, CSc. (UKF); 

• Komisia pre profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

MŠVVaŠ SR: prof. PaedDr. René Bílik, CSc. (TRUNI), prof. PhDr. Oľga Orosová, PhD. 

(UPJŠ), prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD. (UKF), plk. JUDr. Martin Samek, PhD. 

(APZ), doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. (UMB);  

• Komisia pre program FIS SOFIA: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (UKF); 

• Komisia pri Monitorovacom výbore pre OP Ľudské zdroje pre PO 1 Vzdelávanie MŠVVaŠ 

SR: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. (UNIZA); 

• Monitorovací výbor operačného programu Integrovaná infraštruktúra: Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD. (TUZVO); 

• Monitorovací výbor operačného programu Výskum a inovácie: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 

Kropil, PhD. (TUZVO); 

• Monitorovací výbor operačného programu Vzdelávanie : doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

(TUAD); 

• Národná výberová komisia programu CEEPUS: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (SPU), 

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. (STU) 

• Národný monitorovací výbor pre EŠIF: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.(UPJŠ); 

• Otvorený prístup k výsledkom výskumu a vývoja v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre 

otvorené vládnutie v SR na roky 2017 – 2019: Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

(SRK), Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (SRK), Mgr. Mária Čikešová (SRK); 

• Agenda korekcií súvisiacich s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ v pôsobnosti 

SRK: Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (expert); 

• Rada solidarity a rozvoja SR: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (TUZVO);  

• Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

(TUZVO); 

• Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 

PhD. (TUZVO); 

• Rada vlády SR pre Partnerskú dohodu na roky 2014-2020: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 

Kropil, PhD. (TUZVO);  
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• Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021-2027: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

(TUZVO); 

• Rada Výskumnej agentúry: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (TUZVO); 

• Slovenská komisia UNESCO: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (TRUNI); 

• Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3: Dr. 

h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (TUZVO) a prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. (TUKE); 

• Ústredná maturitná komisia na MŠVVaŠ SR: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (UPJŠ); 

• Výberová komisia pre výberové konanie na členov odvolacej komisie a kontrolóra 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 

PhD. (TUZVO); 

• Výberová komisia pre výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu výkonnej rady 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

(UPJŠ); 

• Steering Committee „Read & Publish Agreements“: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

(UPJŠ). 

Členovia prezídia a členovia SRK poverení prezidentom SRK participovali na viacerých 

rokovaniach a spoločenských podujatiach.  

Podpora študentov a doktorandov 

Od roku 2012 SRK udeľuje Cenu SRK za umenie študentom alebo absolventom 

vysokoškolského štúdia, či kolektívu autorov, ktorí sú autormi mimoriadne hodnotného 

a verejne prístupného umeleckého diela alebo za umelecký výkon majúci nadnárodný, resp. 

národný význam. Cieľom ceny je prispieť k zviditeľneniu umeleckej činnosti vykonávanej na 

vysokých školách v SR a propagácii takejto činnosti. Cena sa podľa štatútu udeľuje počas 

Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Ide o finančné ocenenie, ktoré SRK dáva 

z mimorozpočtových zdrojov. Udelenie Ceny SRK za umenie sa riadi jej štatútom a udeľuje 

sa každoročne počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 

Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie 2019 Ing. arch. Ing. Eme Ruhigovej 

a Ing. arch. Ing. Romanovi Ruhigovi za mimoriadne hodnotný súbor umeleckých diel - 

Architektonické návrhy bývania v rôznom klimatickom podnebí (Kazachstan, Bielorusko, 

Španielsko, Senegal). Cenu odovzdal 7. novembra 2019 v Bratislave prezident SRK Dr. h. c. 

prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR počas 

galavečera Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý zorganizovalo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu SR v priestoroch bratislavskej Incheby. 
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Obr. 26/ Udeľovanie Ceny SRK za umenie 2019. Sprava: Ing. arch. Ing. Roman Ruhig (STU), Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová (STU) 
s prezidentom SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfom Kropilom, PhD. Autor: MŠVVaŠ SR 

 
Viceprezident SRK prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. spolu s predsedom SAV odovzdali dňa  

17. decembra 2019 ocenenie absolútnej víťazke súťaže "Študentská osobnosť Slovenska" 

v akademickom roku 2018/19, ktorou sa stala Mgr. Erika Chocholová, absolventka Univerzity 

Komenského v Bratislave. 15. ročník súťaže "Študentská osobnosť Slovenska" zorganizovala 

JCI Slovakia pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a odbornou garanciou SRK 

a SAV. V 12 kategóriách boli ocenení mladí odborníci pôsobiaci na slovenských vysokých 

školách a SAV. 

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž mladých talentovaných ľudí - študentov 

prvého, druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé 

slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspechy, 

predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Viac 

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

http://studentskaosobnost.sk/
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Obr. 27/ Viceprezident SRK prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. odovzdáva ocenenie absolútnej víťazke súťaže "Študentská osobnosť 
Slovenska" v akad. roku 2018/19 Mgr. Erike Chocholovej. Autor: Mária Čikešová, ISRK 

Zahraničné aktivity SRK 

Štatút SRK určuje rozsah postavenia a úloh 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“). 

SRK sa v oblasti medzinárodných vzťahov angažovala aj v problematike odchodu Spojeného 

kráľovstva z Európskej únie. V tejto súvislosti podpísal prezident SRK spolu s ďalšími 21 

predsedami národných rektorských konferencií a EUA ešte v roku 2017 vyhlásenie žiadajúce 

objasnenie Brexitu a jeho dopadu. V roku 2019 SRK svojim uznesením č. 7/87 odporučila 

vláde SR a príslušným ministerstvám, ako aj ďalším dotknutým organizáciám zastupujúcim 

záujmy Európskej únie na Slovensku, aby s dostatočným časovým predstihom informovali 

slovenské vysoké školy o zmenách legislatívnych a finančných podmienok, ktoré sa dotknú 

inštitúcií samotných a jednotlivcov. SRK zároveň pravidelne zverejňovala informácie týkajúce 

sa Brexitu aj na svojom webovom sídle. V tejto súvislosti sa zástupcovia SRK profesor Libor 

Vozár a profesor Robert Redhammer zúčastnili na stretnutí so zástupcami Universities UK a 

britského veľvyslanectva na Slovensku. 

Dlhoročná spolupráca SRK a Českej konferencie rektorov („ČKR“) pokračovala v roku 2019 

spoločným zasadnutím na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá si v tom čase 

pripomínala 100. výročie svojho založenia. Spoločné zasadnutie oboch konferencií sa konalo 

v dňoch 6. - 7. júna 2019. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s vývojom v sektore vysokého 
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školstva v oboch krajinách, pokračovať v komunikácii a vo vzájomných kontaktoch, ako aj 

podporovať vzájomnú akademickú spoluprácu. 

 
Obr. 28/ Spoločné zasadnutie ČKR a SRK, 7. júna 2019 na Univerzite Komenského v Bratislave. Autor: Tomáš Madeja, UNIBA. 
 

Pravidelné zasadnutia českých a slovenských rektoriek a rektorov sú prínosom pre udržanie 

tradičných vzťahov medzi partnerskými inštitúciami, ale môžu aj iniciovať nové a inovatívne 

formy spolupráce, ktoré by už mali presahovať hranice oboch štátov. Vzájomná blízkosť 

a spoločná história oboch národov by sa mala odraziť v spolupráci, ktorá by mohla byť 

v našom regióne jedinečná. Vysoké školy už dnes využívajú existujúce príležitosti, ktoré sa 

ponúkajú napr. prostredníctvom Visegrad Fund, Stratégie EÚ pre dunajský región, Danube 

Rectors' Conference, European University Association, Evropskej kulturnej stezky sv. Cyrila 

a Metodeja, UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe, Compostela Group 

of Universities a pod., v rámci ktorých sa usilujú o inovácie doterajšej spolupráce. 

ČKR a SRK sa na spoločnom zasadnutí informovali o vývoji v oblasti zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania, hodnotení výskumnej a inej tvorivej činnosti, o financovaní 

vysokých škôl, plnení spoločenskej misie a o medzinárodnej spolupráci. Problematika 

zabezpečovania a hodnotenia kvality vysokoškolského vzdelávania a ďalších tvorivých 

činností je z dlhodobého hľadiska jednou z najviac diskutovaných tém spoločných zasadnutí. 

Rektorky a rektori upozornili, že konkurencieschopnosť a atraktívnosť vysokých škôl závisí 

nielen od ich samotného riadenia a činností, ale aj od podmienok, ktoré im vytvára štát a to 
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prostredníctvom národnej legislatívy a mierou jej flexibility v rýchlo sa meniacich podmienkach 

digitálnej éry, celkovým objemom a štruktúrou finančných prostriedkov vynakladaných zo 

štátneho rozpočtu a prístupu k modernej vzdelávacej a vedecko-výskumnej infraštruktúre. 

 
Obr. 29/ Spoločné zasadnutie ČKR a SRK, 7. júna 2019 na Univerzite Komenského v Bratislave. Zľava: Rudolf Kropil (viceprezident 
SRK), Marek Šmid (prezident SRK), Martina Lubyová (ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, Tomáš Zima (predseda 
ČKR), Mikuláš Bek (podpredseda ČKR). Autor: Tomáš Madeja, UNIBA. 

 
ČKR a SRK opakovane konštatovali, že medzi spoločné problémy oboch krajín patrí dlhodobé 

podfinancovanie vzdelávania, výskumu a vývoja a infraštruktúry. V 90. rokoch v oboch 

krajinách prebehla masifikácia vysokých škôl na štátnu objednávku. Tá však nebola 

podporená v danom čase dostatočnými finančnými zdrojmi, čoho dopady cítia obe krajiny 

dodnes, hoci situácia sa v tomto smere v určitej miere zlepšila. Rektorky a rektori vyjadrili 

obavu, že historický finančný dlh voči vysokým školám sa bude len prehlbovať s nástupom 

nových foriem vzdelávania (digitalizácia), vedecko-výskumnej činnosti, publikovaním v rámci 

„otvorenej vedy/vedy 2.0“ a pod. Preto vlády v oboch štátoch musia aktívne podporovať 

zavádzanie nových politík a ich financovanie aj v národnom prostredí. 

V oblasti etiky vysokoškolského vzdelávania obe rektorské konferencie súhlasili so 

sprístupnením korpusov centrálnych databáz evidencie záverečných a kvalifikačných prác 

v oboch krajinách na účel antiplagiátorskeho systému. 
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Tajomník Observatória Magny Charty Universitatum ("MCO") David Lock informoval SRK o 

pripomienkovom konaní návrhu nového znenia listiny Magna Charta Universitatum, ktorá 

definuje postavenie a charakter univerzít od roku 1988. Magnu Chartu Universitatum dodnes 

podpísalo 889 rektorov a rektoriek z celého sveta. Medzi nimi aj 17 slovenských vysokých 

škôl. Na základe uvedenej výzvy mali slovenské univerzity možnosť zapojiť sa do procesu 

revízie Magny Charty Universitatum v súlade s dnešnými požiadavkami, ktoré sú na ne 

kladené. Aktualizovaná listina bude zverejnená v Bologni 17. septembra 2020. 

SRK je riadnym kolektívnym členom EUA, v ktorej reprezentuje slovenský vysokoškolský 

sektor. SRK má tak právo účasti na zasadnutiach výboru a valnom zhromaždení a patrí 

k zakladajúcim členom združenia. EUA združuje národné rektorské konferencie, univerzity 

a vysoké školy, ako aj iné akademické organizácie. V súčasnosti sú jej členmi univerzity 

a národné rektorské konferencie zo 48 krajín. EUA tak vytvára prostredie na diskusiu o 

vysokoškolských politikách na európskej úrovni, na výmenu skúseností a príkladov dobrej 

praxe, poskytuje informácie o najnovšom dianí a participuje na formovaní vysokoškolského 

sektora. 

Individuálnymi členmi EUA môžu byť univerzity a vysoké školy, ktoré o to požiadajú a ich 

členstvo schváli výbor EUA. V roku 2019 malo v EUA 15 slovenských vysokých škôl plné 

členstvo a 1 vysoká škola pridružené členstvo. Z členstva v EUA vyplývajú výhody, ale aj 

povinnosti. Jednou z nich je poskytovanie údajov pre analýzy, štatistiky, dotazníky 

a stanoviská EUA.  

V priebehu roku 2019 sa SRK pripojila k európskej kampani #EUInvestInKnowledge spolu s 

ďalšími 23 národnými rektorskými konferenciami a tromi stovkami európskych univerzít 

vrátane ôsmich slovenských vysokoškolských inštitúcií. V spoločnej výzve "Využime našu 

spoločnú budúcnosť" ("Seize our common future") žiadali európske inštitúcie a lídrov, aby 

posilnili investície do výskumu a inovácií na európskej úrovni a zvýšili rozpočet budúceho 

programu EÚ pre výskum, vývoj a inovácie (2021 - 2027) - Horizon Europe, na najmenej 120 

miliárd €. Navýšenie budúceho rozpočtu programu Horizon Europe by bol správnym 

signálom, že Európa chce podporovať verejné a súkromné investície do výskumu a inovácií. 

Tým by tiež potvrdila svoje vedúce postavenie pri riešení budúcich výziev. 

Prezident SRK, resp. ním poverený zástupca a generálna sekretárka sa zúčastňujú na 

zasadnutiach výboru EUA, valnom zhromaždení a ďalších podujatiach. O realizácii 

služobných ciest boli členovia SRK informovaní na rokovaniach SRK a prostredníctvom 

webovej stránky www.srk.sk. Všetky správy obsahujúce 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. 

https://www.srk.sk/images/Aktuality/2019_Aktuality/SeizeOurCommonFuture_04112019.pdf
https://www.srk.sk/images/Aktuality/2019_Aktuality/SeizeOurCommonFuture_04112019.pdf
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Na zasadnutí výboru a generálnych sekretárov 24. - 25. januára 2019 v Bruseli sa zúčastnili 

viceprezident SRK prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. a generálna sekretárka Mgr. Mária 

Čikešová. Najzaujímavejšími bodmi rokovania boli informačná kampaň zameraná na zvýšenie 

účasti v nasledujúcich eurovoľbách, do ktorej sa následne zapojila aj SRK a slovenské vysoké 

školy, ale aj prezentácia princípov plánu S a diskusia o dopade tvrdého brexitu na univerzity 

v EÚ.  

V apríli 2019 sa konalo ďalšie zasadnutie výboru EUA, valné zhromaždenie a výročná 

konferencia na pôde nedávno zlúčenej Sorbonnskej univerzity. Zástupcovia národných 

rektorských konferencií rokovali aj o budúcej podobe Bolonského procesu po roku 2020, 

akademických slobodách, otvorenej vede/vede 2.0 a otvorenom prístupe, záverečnej podobe 

budúceho rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont Europe. Výbor EUA schválil 

spoločné vyhlásenie EUA, ALLEA a Science Europe "Academic freedom and institutional 

autonomy: Commitments must be followed by action." Konferencia EUA sa zamerala na úlohu 

vysokých škôl a inovácií v regionálnom prostredí, ktoré sú úzko späté so samotnou 

existenciou univerzitného vzdelávania. Ústredným dokumentom konferencie bola nová štúdia 

EUA “The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems.” Na zasadnutiach a 

výročnej konferencii sa zúčastnili aj slovenskí zástupcovia vrátane Dr. h. c. prof. doc. JUDr. 

Mareka Šmida, PhD, prezidenta SRK a prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., viceprezidenta SRK.  

Na zasadnutí výboru EUA a generálnych sekretárov 24. - 25. októbra 2019 v Bruseli sa 

zúčastnili prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., viceprezident SRK a Mgr. Mária Čikešová, generálna 

sekretárka. Ústrednou agendou októbrového rokovania bola príprava budúcej stratégie EUA 

„Growing our impact“ a diskusia o prehĺbení zapojenia členov do aktivít EUA. Diskusia bude 

pokračovať až do valného zhromaždenia, ktoré sa stretne v apríli 2020 v poľskom Gdansku. 

EUA pripravovala pozíciu k Bolonskému procesu na základe podnetov národných rektorských 

konferencií. SRK poslala EUA výslednú správu o prieskume medzi slovenskými vysokými 

školami o Bolonskom procese po 2020. Bolonský proces má podľa EUA a jej 

členov pokračovať po roku 2020. Avšak už nemá silný spoločný príbeh, preto je potrebné v 

ďalšej fáze procesu predstaviť nový impulz a silnú agendu. 

Od jesene 2019 je členom pracovnej komisie Research Policy Working Group pri EUA 

(„RPWG“) prof. Ing. Roman Boča, DrSc., ktorý sa zúčastnil na zasadnutí 12. - 13. septembra 

2019 v Bruseli. Najväčšiu diskusiu na predmetnom zasadnutí RPWG vyvolala problematika 

etiky vo výskume a akademická integrita. Sekretariát EUA predložil obšírny, ale málo 

konkrétny materiál, ktorý RPWG navrhla konkretizovať vrátane citlivej otázky etiky. Podľa 

zástupcu SRK zostáva otázkou konkrétne postihovanie plagiátorstva. Druhým obšírnym 

prerokovaným bodom bola vízia EUA „Open Science“, ktorá však naráža na financovanie 

publikačných výstupov. Jedným z návrhov riešenia je zvýšená bonifikácia (napr. 1,5 násobná) 
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na národnej úrovni za publikáciu typu Open Science. RPWG iniciovala diskusiu o koordinácii 

budovania excelentnej infraštruktúry európskeho resp. svetového významu medzi krajinami 

V4 a teritoriálne priľahlými krajinami. K takejto výzve sa okrem slovenského delegáta prihlásili 

aj rakúsky a poľský (český a maďarský delegáti neboli prítomní). 

Na zasadnutiach expertnej skupiny EUA k Otvorenej vede/vede 2.0 sa zúčastňoval zástupca 

SRK prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. Zasadnutie komisie 23. - 24. apríla 2019 sa venovalo 

prieskumu o Big Deals 2018; projektu „Read & Publish Agreements“, príprave workshopu 

k hodnoteniu vedy. Diskutovalo sa o správe „The Future of Scholarly Publishing and Scholarly 

Communication” a o alternatívnych publikačných modeloch. Členovia skupiny boli 

informovaní o direktíve „Copyright and PSI“, poslednom vývoji ohľadne OSPP a EOSC, ako 

aj o aktivitách FAIRsFAIR a direktíve S. Zasadnutie skupiny 9. - 11. septembra 2019 sa 

venovalo výsledkom prieskumu “2019 EUA Open Science and Access Survey on Research 

Assessment” (in the transition to OS), ktoré viedli k round table diskusii s profesorom Gunnar 

Sivertsenom, členom Elsevier International Center for the Study of Research a profesorom na 

Nordic institute for studies in innovation a Dr Jamesom Morrisom zo Science Europe. 

Na seminári EUA o hodnotení výskumníkov v období prechodu k otvorenej vede, ktorý sa 

konal v máji 2019 v Bruseli sa za SRK zúčastnili Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., 

prezident SRK a prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., člen expertnej skupiny EUA pre 

OS/Science 2.0. Na seminári bola predstavená široká paleta špičkových spíkrov, ktorých 

profesionalita spolu s komplexným pohľadom na „novú“ tému zaujala aj účastníkov zo 

Slovenska.  
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Hospodárenie – Inštitút SRK 
Slovenská rektorská konferencia je organizáciou, ktorá je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. 

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

orgánom reprezentácie vysokých škôl. Právnu a ekonomickú subjektivitu má Inštitút 

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

na administratívu, organizačnú a ekonomickú podporu aktivít SRK po transformácii na orgán 

reprezentácie vysokých škôl. Stanovy Inštitútu SRK boli prijaté 28. októbra 2010 

a registrované na Ministerstve vnútra SR 3. decembra 2010. Piatu zmenu stanov združenia 

schválilo plénum dňa 30. januára 2019. Text stanov je k dispozícii na webovom sídle 

www.srk.sk v časti Inštitút SRK. Občianske združenie zabezpečuje výkon činnosti SRK najmä 

prevádzkou kancelárie sekretariátu, organizáciou podujatí, prípravou materiálov a analýz, 

realizáciou technického zabezpečenia internetovej prezentácie (webové sídlo www.srk.sk, 

sociálne médiá) atď.  

Riaditeľom občianskeho združenia bol od 5. júna 2018 Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, 

PhD., ktorý bol zároveň prezidentom SRK. Zástupcami riaditeľa Inštitútu SRK boli 

viceprezidenti SRK. Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Prof. h. c. prof. Ing. Robert 

Redhammer, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a prof. Stanislav Stankoci, akad. mal - 

viceprezidenti SRK. Menovaní boli zvolení na 14. zasadnutí pléna Inštitútu SRK 21. mája 2018 

vo Zvolene. Funkcie v inštitúte zanikli profesorovi Robertovi Redhammerovi a profesorovi 

Stanislavovi Stankocimu po ukončení ich mandátov rektorov a ukončení členstva v SRK. 

Riaditeľom občianskeho združenia Inštitút SRK je od 22. augusta 2019 Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD., ktorý je zároveň prezidentom SRK. Od 6. júna 2019 boli za zástupcov 

riaditeľa Inštitútu SRK zvolení Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. a prof. RNDr. Libor 

Vozár, CSc.  

Kontrolným orgánom občianskeho združenia je dozorná rada Inštitútu SRK. Dozorná rada 

najmä kontroluje hospodárenie združenia. Od 1. mája 2018 do 30. apríla 2020 sú členmi 

dozornej rady doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. – predseda, prof. Ing. Ferdinand Daňo, 

PhD. a prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, členovia. 

V roku 2019 sa dozorná rada Inštitútu SRK stretla raz a to 21. marca 2019 v Banskej Bystrici. 

Plénum ISRK rokovalo dvakrát a to na mimoriadnom zasadnutí 6. júna 2019 v Bratislave a na 

16. riadnom zasadnutí 8. novembra 2019 vo Zvolene. Zápisnice zo zasadnutí pléna Inštitútu 

SRK sú zverejnené na intranete SRK.  

Kolektívne členstvo v občianskom združení Inštitút SRK je dobrovoľné, žiadosť o členstvo 

predkladá rektor príslušnej vysokej školy a potvrdzuje ju riaditeľ inštitútu. Vysoká škola, ktorá 
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je kolektívnym členom, je v združení reprezentovaná rektorom alebo osobou poverenou 

výkonom funkcie rektora. Na konci roku 2019 mal Inštitút SRK 31 kolektívnych členov 

a štyroch individuálnych členov (prezident SRK a viceprezidenti SRK). 

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

výkonom funkcie rektora: 

• Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši  

• Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

• Akadémia umení v Banskej Bystrici 

• Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 

• Ekonomická univerzita v Bratislave 

• Katolícka univerzita v Ružomberku  

• Paneurópska vysoká škola 

• Prešovská univerzity v Prešove 

• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave 

• Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  

• Technická univerzita v Košiciach 

• Technická univerzita vo Zvolene 

• Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

• Trnavská univerzita v Trnave  

• Univerzita  Komenského v Bratislave 

• Univerzita J. Selyeho v Komárne 

• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

• Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

• Vysoká  škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 

• Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

• Vysoká škola Danubius 

• Vysoká škola DTI 

• Vysoká škola manažmentu v Trenčíne  

• Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

• Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

• Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 
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• Žilinská univerzita v Žiline 

Vyúčtovanie výnosov a nákladov Inštitútu SRK   

Inštitút SRK sa v súvislosti s financovaním svojej činnosti riadi pokynmi na zúčtovanie 

finančných vzťahov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Inštitút 

SRK vedie účtovníctvo v systéme podvojného účtovníctva upraveného opatrením Ministerstva 

financií SR, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova a postupy účtovania pre politické strany, 

hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie v znení neskorších predpisov. 

Jednotlivé platby sú podložené výpismi z banky, žiadosťami o refundácie, faktúrami a 

príkazmi na úhradu, ktoré sú uložené na sekretariáte Inštitútu SRK. Všetky platby realizované 

v hotovosti sú evidované v pokladničnej knihe za obdobie od 1. januára do 31. decembra 

2019, ktorá je uložená na sekretariáte Inštitútu SRK. Zakúpený materiál a majetok je uložený 

na sekretariáte Inštitútu SRK. 

Činnosť SRK bola v roku 2019 podporená MŠVVaŠ SR poskytnutím finančných prostriedkov 

podľa § 102 ods. 2 písm. r) a § 107 ods. 7 zákona o vysokých školách. Finančne sa na 

zabezpečení Inštitútu SRK podieľajú aj jej členovia – vysoké školy, členskými príspevkami.  

Vyúčtovanie dotácie za rok 2019 

Dotačná zmluva na rok 2019 č. 0547/2019 bola uzatvorená medzi MŠVVaŠ SR a Inštitútom 

SRK dňa 18. júna 2019. Dotáciu mohol Inštitút SRK čerpať do 31. decembra 2019. V roku 

2019 neboli na účtoch Inštitútu SRK, na ktorých bola postupne vedená dotácia, pripísané 

žiadne výnosy.  

Riaditeľ ISRK predložil vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov na činnosť SRK za 

rok 2019 príslušnej sekcii MŠVVaŠ SR listom č. 1/2020 zo dňa 9. januára 2020. Poskytnuté 

finančné prostriedky boli v roku 2019 vyčerpané v plnej výške. Vyčerpané prostriedky z 

dotácie boli využité účelne a hospodárne v súlade so zmluvou, ich použitie je evidované v 

účtovnej evidencii. MŠVVaŠ SR s vyúčtovaním dotácie za rok 2019 súhlasilo listom č. 

2020/7803:2-A1101 zo 16. januára 2020. Bankové poplatky boli uhradené z vlastných zdrojov 

Inštitútu SRK. 

Tab. č. 1 Výnosy ISRK v roku 2019 z dotácie (do 31. decembra 2019) 

VÝNOSY Inštitútu SRK – Dotácia (dotačný účet) 
 

Dotácia na chod z MŠVVŠ SR na rok 2019 66 400,00 € 

Výnosy celkom bez úrokov 66 400,00 € 
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Tab. č. 2 Náklady ISRK v roku 2019 z dotácie (do 31. decembra 2019) 

NÁKLADY Inštitútu SRK - Z dotácie podľa vyúčtovania (dotačný účet)  
 

Osobné náklady celkom 32 233,49 € 

Prevádzkové náklady celkom 16 338,99 € 

Cestovné náklady celkom 11 671,57 € 

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

6 156,00 € 

Náklady celkom  66 400,05 € 

 
Tab. č. 3 Bankové poplatky na dotačnom účte, na ktorom boli v roku 2019 vedené financie 

poskytnuté SRK (do 31. decembra 2019) 

Bankové poplatky na dotačnom účte  

Bankové poplatky č. ú. 2942043038/1100  (dotačný účet) 64,44 € 

 

Vyúčtovanie všetkých výnosov a nákladov Inštitútu SRK za rok 2019 

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

z členských príspevkov. Výška členského príspevku pre kolektívnych členov na rok 2019 

bola schválená členmi na 16. zasadnutí pléna Inštitútu SRK, ktoré sa konalo 8. novembra 

2019 vo Zvolene vo výške 1 000,- €. Účtovný príjem za členské príspevky za rok 2019 bol vo 

výške 31 000,- €. 

Podľa účtovnej uzávierky predstavovali celkové výnosy Inštitútu SRK v roku 2019 sumu vo 

výške 97 400,00 €, ako je uvedené v tabuľke č. 4. 

Tab. č. 4 Výnosy ISRK podľa účtovnej závierky v roku 2019 (do 31. decembra 2019) 

VÝNOSY 

Úroky 0,00 € 

Prijaté členské príspevky 31 000,00 € 

Dotácia 66 400,00 € 

Výnosy celkom 97 400,00 € 

 
Celkové náklady Inštitútu SRK podľa účtovnej závierky boli v roku 2019 vo výške 

121 715,40 €. Ide o náklady, ktoré boli uhradené z poskytnutých finančných prostriedkov, 

členských príspevkov a vlastných fondov. Podrobnejší rozpis nákladov je uvedený v tabuľke 

č. 5. 
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Tab. č. 5 Náklady ISRK podľa účtovnej závierky v roku 2019 (do 31. decembra 2019) 

NÁKLADY 

Spotreba materiálu 5 039,73 € 

Cestovné 12 606,68 € 

Služby 15 552,38 € 

Mzdové náklady 46 986,00 € 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 16 850,83 € 

Energie, komunikácie 796,18 € 

Ostatné náklady 10 227,60 € 

Príspevky iným účtovným jednotkám 2 500,00 € 

Členské poplatky 11 156,00 € 

Náklady celkom 121 715,40 € 

 
Inštitút SRK uhradil v roku 2019 členské príspevky v zahraničných a domácich organizáciách:  

• členský príspevok v EUA 2019 v sume 5 656,- €; 

• členský príspevok v projekte EUA „Project on Scholarly Read & Publish Agreements 

Scenario & Modelling Study“ v sume 5 000,- €; 

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

Inštitút SRK v roku 2019 nepodnikal a nemal žiadne výnosy podliehajúce dani z príjmu 

v zdaňovacom období. Na základe účtovnej závierky bol výsledok hospodárenia Inštitútu SRK 

za obdobie roku 2019 v deficite 24 315,40 €. Deficit bol uhradený z fondu, v ktorom má Inštitút 

SRK akumulované prostriedky z predchádzajúcich období. 

Inštitút SRK mal na bankových účtoch a v pokladnici k 31. decembru 2019 spolu 

172 629,49 €. Ide o zostatok z členských príspevkov a úrokov za predchádzajúce obdobie. 

Prehľadnú informáciu o účtovnom zostatku na jednotlivých bankových účtoch predkladá 

tabuľka č. 6. 

Tab. č. 6 Zostatky na účtoch a v pokladnici ISRK k 31. 12. 2019 

Zdroj Celková hodnota 

Pokladnica 176,88 € 

Primabanka 66 890,25 € 

Tatrabanka 5 478,56 € 

VÚB banka 100 083,80 € 

Celkový súčet 172 629,49 € 
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Výnosy akumulované vo fonde na účtoch Inštitútu SRK v predchádzajúcich rokoch budú 

použité na financovanie aktivít SRK a chod Inštitútu SRK v nasledujúcom období. 
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Sekretariát  
Na sekretariáte SRK pracovali v priebehu roka 2019 dve zamestnankyne v trvalom 

pracovnom pomere a striedavo piati zamestnanci na skrátený pracovný úväzok. Generálna 

sekretárka a  ekonómka Inštitútu SRK počas celého sledovaného obdobia. Dvaja 

zamestnanci na skrátený pracovný úväzok pracovali na Inštitúte SRK na dobu určitú od 1. júla 

2018 do 21. augusta 2019 s miestom výkonu práce v Trnave. Od 1. septembra 2019 pracujú 

na Inštitúte SRK traja zamestnanci na skrátený pracovný úväzok na dobu určitú s miestom 

výkonu práce vo Zvolene.  

Zamestnanci Inštitútu SRK: 

 

Mgr. Mária Čikešová 

Generálna sekretárka 

Tel. (0)903 232351 

srk@srk.sk 

 

Ing. Iveta Hlavatá 

Ekonómka 

Tel. (0)910 720 123 

sekretariat@srk.sk 

 

 

PhDr. Adriana 
Krupová 

Tel. (0)33 593 9203 

rektor@truni.sk 

 

Dr. Jozef Žuffa 
Referent pre vzťahy s 
médiami 

Tel. (0)33 593 9203 

media@srk.sk 

    

 

Ing. Viera Tallová 

Tel. (0)45 520 61 03 

rektor@tuzvo.sk 

 

Ing. Ľubica Benková 

Tel. (0)45 520 61 03 

media@srk.sk 

 

 

Zlatica Ťapušíková 

Tel. (0)45 520 61 03 

rektor@tuzvo.sk 
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Informácie o SRK a Inštitúte SRK 
Slovenská rektorská konferencia a Inštitút SRK 

Panenská 29 
811 03 Bratislava 

Tel. +421 903 232351 

Email srk@srk.sk 

www.srk.sk 

 

 

Výročná správa Slovenskej rektorskej konferencie a Inštitútu SRK za rok 2019 bola schválená 

per rollam členmi pléna Inštitútu SRK dňa 24. apríla 2020. 

 
 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

prezident Slovenskej rektorskej konferencie a 

riaditeľ Inštitútu SRK 
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Príloha 1 
Chronologický prehľad udalostí v roku 2019 

1. 8. 1. 2019 ceremoniál udeľovania štátnych vyznamenaní prezidentom SR - za SRK: 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

2. 10. 1. 2019 Úvodné stretnutie k Programu informatizácie školstva s výhľadom do roku 

2030 - za SRK: Prof. h. c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

3. 21. 1. 2019 zasadnutie prezídia SRK vo Zvolene 

4. 24.-25.1.2019 zasadnutie výboru EUA a generálnych sekretárov v Bruseli – za SRK: 

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. a Mária Čikešová 

5. 30. 1. 2019 zasadnutie prezídia SRK v Bratislave 

6. 30.1.2019 87. zasadnutie SRK v Bratislave 

7. 7. 2. 2019 Iniciatíva pre otvorené vládnutie, stretnutie pracovnej skupiny Otvorená veda 

v Bratislave - za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a Mária Čikešová 

8. 13. – 14. 2. 2019 110. zasadnutie Akreditačnej komisie – za SRK: za SRK: prof. doc. 

JUDr. Marek Šmid, PhD. 

9. 14. 2. 2019 zasadnutie prezídia SRK v Bratislave 

10. 19. 2. 2019 zasadnutie Rady Výskumnej agentúry v Bratislave – za SRK: prof. RNDr. 

Pavol Sovák, CSc. 

11. 20. 2. 2019 diskusia o opatreniach k Akčnému plánu inteligentného priemyslu SR v 

sektore vysokého školstva v Bratislave – za SRK: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

(UNIZA), Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. (EUBA), prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. 

(SPU), prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. (TUKE), doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. 

(PEVŠ), prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (STUBA). 

12. 21. 2. 2019 Verejné vypočúvanie kandidátov na predsedu Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo v Bratislave – za SRK: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

13. 22. 2. 2019 2. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre VTI pre implementáciu RIS3 

v Bratislave – za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.  

14. 22. 2. 2019 Zasadnutie VZ ŠRVŠ vo Vysokých Tatrách – za SRK: doc. Ing. Jaroslav 

Demko, CSc.  

15. 27. 2. 2019 inaugurácia rektorky VŠVU v Bratislave – za SRK: prof. doc. JUDr. Marek 

Šmid, PhD.  

16. 12. 3. 2019 stretnutie so zástupcami ZMOS k návrhu nového zákona o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v Trnave - za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

17. 13. 3. 2019 zasadnutie vedeckej rady a inaugurácia rektora UK – za SRK prof. doc. 

JUDr. Marek Šmid, PhD. 
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18. 18. 3. 2019 zasadnutie prezídia SRK v Trnave 

19. 21. 3. 2019 Slovenské doktorandské fórum v Košiciach - za SRK: prof. RNDr. Pavol 

Sovák, CSc.  

20. 21. 3. 2019 14. zasadnutie rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie v Bratislave za 

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

21. 25. 3. 2019 zasadnutie vedeckej rady a inaugurácia rektorky UVLF v Košiciach – za 

SRK: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

22. 27. 3. 2019 slávnostný akt vymenovania profesorov prezidentom SR v Bratislave - za 

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

23. 28. 3. 2019 1. zasadnutia Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021-27 -  za SRK: prof. 

doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

24. 2. 4. 2019 konferencia „Matematické vzdelávanie – zmeny pre budúcnosť“ v Bratislave – 

za SRK: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  

25. 5. 4. 2019 rozporové konanie k LP/2019/158 Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a 

dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 

titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky č. 

457/2012 Z. z. - za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., Mária Čikešová a 

zástupcovia EU, VŠVU a AOS. 

26. 5. 4. 2019 neformálna konzultácia k príprave novej akreditácie medzi Slovenskou 

akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo a reprezentáciami vysokých škôl v 

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

27. 9. – 13. 4. 2019 zasadnutie rady EUA, generálnych sekretárov, valné zhromaždenie 

EUA a konferencia „Driving innovation in Europe´s  universities“ v Paríži, operatívne 

stretnutie s veľvyslancom SR vo Francúzsku - za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, 

PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a Mária Čikešová 

28. 22.-.24.4.2019 – zasadnutie pracovnej skupiny EUA pre otvorenú vedu v Bruseli – za 

SRK: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.,  

29. 25.4.2019 Kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a o otvorenom prístupe v Košiciach 

30. 26. 4. 2019 zasadnutie prezídia SRK v Košiciach 

31. 26.4.2019 88. zasadnutie SRK v Košiciach 

32. 29. 4. 2019 13. zasadnutie monitorovacieho výboru OP VaI v Bratislave - za SRK: prof. 

MUDr. Peter Šimko, PhD. 

33. 2. 5. 2019 stretnutie pracovnej skupiny Iniciatíva pre otvorené vládnutie - Otvorená veda 

v Bratislave - za SRK: Mgr. Mária Čikešová 

34. 13. – 14. 5. 2019 seminár EUA „Research Assessment in the Transition to Open 

Science“ v Bruseli - za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., prof. MUDr. Dušan 

Meško, PhD. 
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35. 24. 5. 2019 rozporové konanie o pripomienkach k Sústave študijných odborov SR – za 

VŠ so zásadnými pripomienkami sa zúčastnili: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

(SPU), doc. Ing. Peter Spilý, PhD. (AOS), doc. Ing. Viera Peterková, PhD. (TRUNI), doc. 

Ing. Monika Bakošová, PhD. (STU), doc. Ing. Iveta Vašková, PhD. (TUKE), doc. MgA. 

Jana Škvarková, ArtD. (AKU), doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof. 

(SZU) a doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof. (SZU) 

36. 27. 5. 2019 zasadnutie prezídia SRK vo Zvolene 

37. 27. 5. 2019 stretnutie niektorých rektorov s predsedom vlády SR a ministerkou školstva, 

vedy, výskumu a športu v SR v Banskej Bystrici – za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, 

PhD. 

38. 29. 5. 2019 stretnutie s generálnym riaditeľom Centra pre vedecko-technické informácie 

SR prof. RNDr. Jánom Turňom, CSc. v Bratislave – za SRK: prof. doc. JUDr. Marek 

Šmid, PhD. a Mgr. Čikešová 

39. 5. 6. 2019 slávnostné zasadnutie Umeleckej rady VŠMU v Bratislave – za SRK: prof. 

doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

40. 6.6.2019 89. zasadnutie SRK v Bratislave 

41. 6.-7.6.2019 Spoločné zasadnutie Českej konferencie rektorov a SRK 

42. 7. 6. 2019 slávnostné zasadnutie Umeleckej rady VŠVU v Bratislave – za SRK: prof. 

doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

43. 15. 6. 2019 inaugurácia prezidentky SR v Bratislave – za SRK: prof. doc. JUDr. Marek 

Šmid, PhD. 

44. 20. 6. 2019 telefonické interview k projektu „Read and Publish Agreements“ – za SRK: 

Mgr. Mária Čikešová  

45. 24. 6. 2019 15. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie v Bratislave – 

za SRK: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

46. 25. 6. 2019 zasadnutie riadiacej komisie projektu EUA Read and Publish Agreeemnts – 

za SRK: Mária Čikešová 

47. 26. 6. 2019 14. zasadnutie MV OP VaI v Bratislave – za SRK: prof. MUDr. Peter Šimko, 

PhD. 

48. 26. 6. 2019 vymenovanie nových rektorov prezidentkou SR – za SRK: prof. doc. JUDr. 

Marek Šmid, PhD. 

49. 9. 7. 2019 32. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

pre implementáciu RIS3 – za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. 

50. 29. 7. 2019 zasadnutie prezídia SRK v Trnave 

51. 8. 8. 2019 33. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

pre implementáciu RIS3 – za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. 
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52. 21. 8. 2019 zasadnutie Akreditačnej komisie v Bratislave - za SRK: prof. doc. JUDr. 

Marek Šmid, PhD. 

53. 3. 9. 2019 zasadnutie riadiacej komisie projektu EUA „Read and Publish Agreements“ – 

za SRK: prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD. a Mária Čikešová 

54. 3. 9. 2019 slávnostné odovzdávanie medzinárodnej ceny SAV – za SRK: Dr. h. c. prof. 

Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

55. 9. – 11. 9. 2019 zasadnutie pracovnej skupiny EUA pre otvorenú vedu v Bruseli – za 

SRK: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

56. 12. -13. 9. 2019 zasadnutie pracovnej skupiny EUA RPWG – za SRK: prof. Ing. Roman 

Boca, DrSc.  

57. 13. 9. 2019 – akademická slávnosť pri príležitosti 15. výročia založenia Univerzity J. 

Selyeho v Komárne - za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

58. 16. 9. 2019 3. zasadnutie rady vlády SR pre udržateľný rozvoj – za SRK: Dr. h. c. prof. 

Ing. Rudolf Kropil, PhD.  

59. 18. 9. 2019 v Bratislave 113. zasadnutie Akreditačnej komisie 21. 8. 2019 – za SRK: Dr. 

h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

60. 18. - 19. 9. 2019 oslavy 100. výročia založenia Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave - za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

61. 19. 9. 2019 stretnutie prezidenta SRK so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj 

občianskej spoločnosti v Bratislave – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil a Mária 

Čikešová 

62. 19. 9. 2019 stretnutie prezidenta SRK so zástupkyňou výkonného riaditeľa SAIA, n. o. – 

za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a Mária Čikešová 

63. 23. 9. 2019 slávnostné zasadnutie vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave – za 

SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

64. 23. 9. 2019 konzultácia k pripravovaným akreditačným štandardom pre ZK – za SRK: 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

65. 23. 9. 2019 Národný konvent o návrhu Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 

– za SRK: Mgr. Mária Čikešová 

66. 25. 9. 2019 slávnostné otvorenie akademického roka na katolíckej univerzite v 

Ružomberku – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

67. 26. 9. 2019 zasadnutie hodnotiacej komisie Ceny za vedu a techniku 2019 – za SRK: 

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  

68. 3. 10. 2019 pracovné stretnutie na OZPŠaV na Slovensku k školstvu v budúcnosti – za 

SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

69. 3. 10. 2019 2. zasadnutie rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 – za SRK: 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
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70. 11. 10. 2019 mimoriadne 17. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, 

techniku a inovácie v Bratislave – za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  

71. 14. 10. 2019 stretnutie prezídia SRK s predsedom a podpredsedom Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo - za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 

PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.,  prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a 

Mária Čikešová 

72. 15. 10. 2019 15. zasadnutie MV OP VaI v Bratislave – za SRK: prof. MUDr. Peter 

Šimko, PhD. 

73. 24. 10. 2019 slávnostné otvorenie výstavy Vysokoškolák 2019 s príhovorom v Trenčíne, 

za SRK: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. viceprezidentka SRK 

74. 24. -25. 10. 2019 zasadnutie výboru EUA a generálnych sekretárov NRK, za SRK: prof. 

RNDr. Libor Vozár, CSc. viceprezident a Mária Čikešová 

75. 29. 10. 2019 mimoriadne zasadnutie MV OP VaI v Bratislave – za SRK: Dr. h. c. prof. 

JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

76. 30. 10. 2019 vymenovanie nových rektorov prezidentkou SR – za SRK: Dr. h. c. prof. 

Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

77. 30. 10. 2019 konferencia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo - za 

prezidenta SRK: Mária Čikešová 

78. 7.11.2019 – galavečer Týždeň vedy a techniky na Slovensku a odovzdávanie Ceny SRK 

za umenie v Bratislave – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

79. 7. 11. 2019 zasadnutie prezídia SRK vo Zvolene 

80. 8.11.2019 90. zasadnutie SRK vo Zvolene 

81. 11. 11. 2019 zasadnutie Hospodárskeho a sociálneho výboru SR v Bratislave - za SRK: 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

82. 12. 11. 2019 Informačný deň Erasmus+ a Iniciatíva Európske univerzity v Bratislave - za 

SRK: Mária Čikešová  

83. 13. 11. 2019 inaugurácia rektora a dekanov Trnavskej univerzity v Trnave - za SRK: Dr. 

h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

84. 15. 11. 2019 36. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

pre implementáciu RIS3 - za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. (informácia) 

85. 17. 11. 2019 Slávnostný koncert pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie v Bratislave 

- za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

86. 25. 11. 2019 prvé zasadnutie výberových komisií na MŠVVaŠ SR v Bratislave - za SRK: 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

87. 26. 11. 2019 celouniverzitný míting Katolíckej univerzity v Ružomberku - za SRK: Dr. h. 

c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 
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88. 26. 11. 2019 konferencia Deň akademickej mobility a internacionalizácie VI. v Bratislave 

- za SRK: Mgr. Mária Čikešová 

89. 3.12.2019 zasadnutie prezídia SRK v Nitre 

90. 3. 12. 2019 zasadnutie pléna Rady vysokých škôl SR v Nitre – za SRK: prof. RNDr. 

Libor Vozár, CSc. 

91. 4.12.2019 91. zasadnutie SRK v Nitre 

92. 17. 12. 2019 odovzdávanie Študentskej osobnosti roka 2018/19– za SRK: prof. RNDr. 

Libor Vozár, CSc. 


