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Činnosť Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2020 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, 

 v roku 2020 zasiahli slovenské vysoké školy dve závažné udalosti, ktoré je 

dôležité si pripomenúť. V prvom rade to bola pandémia ochorenia Covid-19. 

Slovenské vysoké školy, rovnako ako vysoké školy vo svete a vzdelávanie ako 

také, v roku 2020 prešli, kde to bolo možné, urýchleným procesom digitalizácie. Pandémia 

neočakávaným a radikálnym spôsobom zmenila náš prístup a metódy k vzdelávaniu. Ale aj 

ukázala, aké sú vzdelávanie, veda a výskum dôležité a aká je práca učiteľov náročná.  

Dnešná doba nám ukázala, že vážne hrozby sú stále prítomné vo všetkých oblastiach života, 

vysokoškolské prostredie nevynímajúc. Mimoriadna situácia vyvolaná pandemickou krízou 

vyústila do núdzového stavu, symboly izolácie sa stali nevyhnutnou súčasťou nášho 

každodenného života, verejný priestor a sociálne siete sa stali miestom prinášajúcim nielen 

pravdivé správy, inšpiratívne názory a mienkotvornú diskusiu, ale aj miestom klamstiev, 

konšpirácií  a vulgarizmov. Naša bezprostredná nedávna minulosť a súčasnosť je skúškou 

ľudskosti a spolupatričnosti, umocnená neistotou vyplývajúcou z pandémie choroby COVID-

19 a prirodzenou obavou z budúcnosti. 

V tejto vypätej situácii musela slovenská akademická obec reagovať na návrhy, ktorých 

kontúry sa objavili v prvej zverejnenej verzii Plánu obnovy a odolnosti SR a neskôr aj v návrhu 

novely vysokoškolského zákona. Hoci deklarovaný zámer zefektívniť riadenie vysokých škôl 

je určite správny, politici a ministerskí úradníci sa rozhodli bez diskusie s oficiálnymi 

reprezentáciami vysokých škôl zaviesť ustanovenia, ktoré vo svojej podstate okliešťujú 

akademickú samosprávu a môžu politizovať vysoké školy cez nové správne rady. Takýto 

návrh a postup spojil akademickú obec, ktorá je zo svojej podstaty rôznorodá a sleduje 

rozdielne ciele. Je tak príznačné, že všetci vysokoškolskí aktéri sa postavili za zachovanie 

akademickej samosprávy a apolitizáciu vysokých škôl ako základných princípov. 

Je aj na nás, volených zástupcov vysokých škôl, aby sme spoločným úsilím podporili zmeny, 

ktoré môžu plniť poslanie vysokých škôl dôstojne, na vysokej kvalitatívnej a morálnej úrovni v 

duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a v kontexte odkazu historických udalostí 

17. novembra 1939 a 1989. 

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

prezident Slovenskej rektorskej konferencie a riaditeľ Inštitútu SRK 
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Úvodná štatistika 
K 31. decembru 2020 boli členmi SRK 20 rektori a rektorky verejných vysokých škôl, rektorka 

a 2 rektori štátnych vysokých škôl a 8 rektoriek a rektorov zo súkromných vysokých škôl. 

Zloženie členov SRK na konci roka 2020 ilustruje graf č. 1. Členmi SRK sú podľa čl. 3 ods. 1 

štatútu SRK rektorky a rektori vysokých škôl, t. j. boli vymenovaní prezidentom SR. V období, 

keď vysoká škola nemá vymenovaného rektora, nemá v SRK zastúpenie. V roku 2020 

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 2020 (zdroj: SRK) 

V roku 2020 organizačne zabezpečil sekretariát Inštitútu SRK („ISRK“) zasadnutia a podujatia 

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

zasadnutiach, ktoré sú základnou platformou interakcie SRK. Stanovy SRK umožňujú zvolať 

vo výnimočných prípadoch zasadnutia písomne alebo elektronicky, čo bolo využité v súvislosti 

s obmedzením pohybu z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19. Členovia prezídia SRK sa 

pravidelne stretávali na svojich zasadnutiach a okrem toho na rokovaniach prezídia SRK 

s partnerskými organizáciami, ktoré zabezpečoval aj sekretariát ISRK. Členovia pléna ISRK 

sa stretávali na osobitných zasadnutiach, dozorná rada ISRK zasadala nezávisle. V roku 2020 
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sa konali aj ďalšie rokovania a podujatia SRK. Prehľad o týchto aktivitách za rok 2020 je 

uvedený v grafe č. 2. 

 
Graf č. 2/ Prehľad aktivít SRK organizovaných v roku 2020 (zdroj: SRK) 

SRK reprezentuje záujmy svojich členov – rektoriek a rektorov, ktorí sú štatutárnymi orgánmi 

slovenských vysokých škôl a univerzít. SRK tak zastupuje záujmy vysokých škôl a univerzít, 

vrátane akademických a nepedagogických zamestnancov a študentov. Na základe údajov zo 

Štatistickej ročenky Centra vedecko-technických informácií SR („CVTI SR“) za rok 2020/21 

pracovalo na 34 slovenských vysokých školách spolu 11 607 pedagogických zamestnancov 

na plný úväzok a na kratší pracovný čas. Podľa údajov MŠVVaŠ SR vydaných v poslednej 

verejnej Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2019 bol priemerný evidenčný 

prepočítaný počet zamestnancov na verejných vysokých 20 409,1. Z toho tvorili 

vysokoškolskí učitelia skoro 47 %, výskumní pracovníci skoro 7 % a ostatní zamestnanci 

(administratíva, prevádzka a pod.) 46 %. V správe nie sú uvedené údaje o štátnych 

a o súkromných vysokých školách.  

K 31. októbru 2020 študovalo na Slovensku na vysokých školách spoločne 131 889 denných 

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

počtu bolo 75 % denných študentov a ostatní boli externisti. Viac ako 11 % všetkých študentov 

boli študujúci iného štátneho občianstva a viac ako 60 % zo všetkých študentov boli ženy.  
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Graf č. 3 Štatistické údaje o vysokom školstve (zdroj: CVTI SR (2020) Štatistická ročenka školstva – vysoké školy 

2020/21 
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Orgány a členovia SRK 
Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie  

Orgánmi SRK sú podľa štatútu prezident SRK a prezídium SRK. 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. 

Prezident SRK 

 

Viceprezidenti SRK 

  

 

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

(22. august 2019 – 21. august 2021) 

 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.  

(5. jún 2018 – 4. jún 2020) 
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Zoznam členov Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2020 

Rektorky a rektori verejných vysokých škôl, ktorí boli v roku 2020 členmi SRK (abecedné 

poradie): 

• prof. PaedDr. René Bílik, CSc. – rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

• 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. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi - rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici (do 

17. februára 2020) 

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

(6. jún 2019 – 5. jún 2021) 

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  

(6. jún 2019 – 5. jún 2021) 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.  

(6. október 2020 – 5. október 2022) 
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• prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

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

v Trenčíne 

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

v Nitre 

• 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  

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

• Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. - rektor Technickej univerzity 

v Košiciach 

• Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. - rektor Technickej univerzity vo Zvolene 

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

a farmácie v Košiciach 

• prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici (od  

18. februára 2020) 

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

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

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

 

Rektorka a rektori štátnych vysokých škôl, ktorí boli v roku 2020 členmi SRK (abecedné 

poradie): 

• 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 2020 členmi SRK (abecedné 

poradie) 

• doc. Samuel Abrahám, PhD. - rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií 
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• Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH - rektor Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (od 3. decembra 2020) 

• 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 

• 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 (do 28. marca 2020) 

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

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

8. novembra 2020) 

• 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  

 

 

Obr.1/ Prijatie členov SRK a zástupcov SAV u prezidentky SR 17. 1. 2020. Autorka: Ľubica Benková, ISRK. 
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Ciele a úlohy SRK 

Právne postavenie SRK 

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

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

reprezentácie vysokých škôl v Slovenskej republike. 

Poslanie a ciele SRK 

Slovenská rektorská konferencia venuje svoju pozornosť predovšetkým koordinácii a podpore 

činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky.  

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

k návrhom, ktoré jej predkladá 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), 

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),  

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 

„Vzhľadom na 

autonómiu vysokých 

škôl je viditeľný 

rôznorodý prístup. 

Vždy je však v centre 

nášho záujmu študent. 

Ako vysoké školy sa 

prispôsobujeme trendu 

vzdelávania 

orientovaného na 

študenta a venujeme 

pozornosť dištančným 

formám vzdelávania. 

Na súčasnú situáciu 

sme síce neboli 100 % 

pripravení, nikto na ňu 

nebol pripravený, čo 

nám potvrdzujú aj naši 

zahraniční partneri. Ale 

vidím veľké úsilie 

mojich kolegov 

o zlepšenie.“ Rudolf 

Kropil v tlačovej správe 

„Reprezentácie vysokých 

škôl koordinujú kroky“ z  

1. apríla 2020 
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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. 

 

 
Obr.2/ 92. zasadnutie SRK 9. júla 2020 na Technickej univerzite vo Zvolene (členovia SRK). Autor: Pavol Koreň, 
TUZVO. 
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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. 

 
Obr.3/ 93. zasadnutie SRK 9. septembra 2020 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (členovia SRK). Autor: 
Michal Koči, APZ. 
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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 2020 mala Slovenská rektorská konferencia 31 členov, osoby 

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

hlasovať.  

 
Obr. 4/ 94. zasadnutie SRK, 6. októbra 2020 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (členovia SRK). Autor: 
Dušan Beňo, UMB 

 

Domáce aktivity SRK 

V priebehu roka 2020 sa na pôde SRK konali štyri riadne zasadnutia, dve mimoriadne 

zasadnutia prezenčnou a dištančnou formou, zasadnutie Hodnotiacej komisie Ceny SRK za 

umenie dištančne. Ďalej sa konalo desať zasadnutí prezídia SRK prezenčne a aj dištančne. 

Okrem uvedených zasadnutí sa v roku 2020 konalo zasadnutie pléna ISRK a zasadnutie 

„Slovenská spoločnosť 

nedokáže plne využiť 

potenciál svojich 

vysokoškolských inštitúcií. Vo 

verejnom diskurze sa objavujú 

návrhy usilujúce o redukciu 

poslania vysokých škôl 

výhradne na plnenie úloh 

súvisiacich so 

zamestnateľnosťou a 

aktuálnymi potrebami trhu 

práce, príp. ešte produkciou 

inovácií. V nadväznosti na už 

prebiehajúce zmeny v 

hospodárstve a spoločnosti a 

s nástupom 4. priemyselnej 

revolúcie, na svetové trendy 

ako globalizácia, 

internacionalizácia, rozvoj 

umelej inteligencie, ale aj 

vzhľadom na vysoko aktuálnu 

potrebu riešiť klimatické 

zmeny, či pretrvávajúce 

sociálne rozdiely, je dnes 

zásadné sformulovať a prijať 

novú dlhodobú víziu 

slovenského vysokého 

školstva.“ Z Priorít SRK na roky 

2020 – 2024, ktoré boli prijaté 24. 

januára 2020.  
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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“), Slovenskej akreditačnej agentúry pre 

vysoké školstvo, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku („OZPŠaV“), 

Asociácie doktorandov Slovenska („ADS“) a ďalší hostia. 

Na úvod roku 2020 prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala členov SRK spolu so zástupcami 

SAV. Prezidentka SR sa poďakovala za obrovské množstvo práce, ktorú vysoké školy a 

akadémia vied v uplynulom období vykonali pre spoločnosť, pre rozvoj vedeckého potenciálu 

a celkový rozvoj vzdelanosti a kultúrnosti obyvateľstva. Okrem poďakovania zaželala všetkým 

učiteľom, vedcom, zamestnancom, doktorandom a študentom veľa úspechov v novom roku. 

Zdôraznila, že žiadna moderná krajina sa nemôže rozvíjať bez rozvoja vedy a vzdelanosti. Je 

nevyhnutné, aby na Slovensku vznikali centrá vzdelávacej a vedeckej excelentnosti, a to v 

oveľa väčšej miere, ako doteraz.  

 
Obr.5/ Prijatie členov SRK a zástupcov SAV u prezidentky SR 17. 1. 2020. Príhovor prezidenta SRK prof. Rudolfa 
Kropila. Autorka: Ľubica Benková, ISRK. 

 
Prezident SRK Rudolf Kropil vo svojom príhovore v prezidentskom paláci uviedol, že pozvanie 

vníma ako vyjadrenie úprimného záujmu o vzdelávanie mladej generácie, ale aj o vedu, 

výskum, inovácie a umenie. Vyzval na podporu priorít SRK v prospech vzdelanosti a pokroku 

na Slovensku. Profesor Rudolf Kropil tiež uviedol, že rozvoj infraštruktúry vysokých škôl by 
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pozitívne ovplyvnilo zásadnejšie využívanie štrukturálnych fondov. Pripomenul, že vysoké 

školy nevyhnutne potrebujú komplexný, moderne poňatý zákon, ktorý by podporil najmä 

flexibilné riadenie. Pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania, moderného 

výskumu, ako aj zabezpečenie stability a rozvoja našich inštitúcií potrebujeme množstvo 

invencií vo všetkých oblastiach ich činnosti v duchu hodnôt demokracie, humanizmu 

a tolerancie. 

V januári 2020 schválila SRK svoje priority na obdobie rokov 2020 – 2024 s názvom „Moderné 

vysoké školy, silný manažment, univerzitná identita“. V rámci dosiahnutia uvedených cieľov 

uviedla SRK ako nevyhnutné vytvoriť moderné a atraktívne podmienky pre študentov 

vysokých škôl, vhodný flexibilný legislatívny rámec a prostredie stimulujúce rozvoj, rast 

a konkurencieschopnosť. Odporúčania SRK predstavené v prioritách sú plne v súlade s 

Trvalo udržateľnými cieľmi, ktoré prijala OSN a so zámermi politiky súdržnosti EÚ na 

programové obdobie 2021 – 2027 a Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030. 

 
Obr. 6/ Stretnutie predstaviteľov reprezentácií vysokých škôl 24. 1. 2020 v Bratislave (zľava: podpredseda ŠRVŠ 
Matej Bílik, predseda ŠRVŠ Filip Šuran, predseda RVŠ doc. Martin Putala, prezident SRK prof. Rudolf Kropil, 
podpredseda ŠRVŠ Bc. Anton Cvik). Autorka: Mária Čikešová, ISRK 

 
Súbežne sa pripravovali aj spoločné priority reprezentácií vysokých škôl, ktoré okrem SRK 

tvoria aj RVŠ a ŠRVŠ. Na zasadnutí 24. januára 2020 sa zástupcovia všetkých troch 

reprezentácii dohodli na rámci spoločných priorít, ktoré boli sfinalizované a zverejnené  

29. januára ako „Spoločné priority reprezentácií vysokých škôl SR na obdobie 2020-2024“. 
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Spoločné priority majú byť základnými tézami pre skvalitnenie vysokoškolskej politiky SR. Ich 

základom sú (i) študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci, (ii) vysokoškolské prostredie, 

(iii) výskumné prostredie a podpora excelentnosti a (iv) legislatívne prostredie. 

V nadväznosti na výsledok parlamentných volieb a vymenovanie novej vlády SR vstúpila SRK 

do aktívneho dialógu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislavom 

Gröhlingom a štátnym tajomníkom MUDr. RNDr. Ľudovítom Paulisom, PhD. MPH. Obaja sa 

zúčastnili na niekoľkých zasadnutiach SRK. Jadrom spoločnej diskusie boli priebeh a dopad 

pandémia spôsobenej ochorením Covid-19, úlohy ministerstva vyplývajúce z Programového 

vyhlásenia vlády SR, úprava legislatívneho prostredia a zmeny vo financovaní vysokých škôl. 

Rovnako aj prezident SRK a členovia prezídia participovali na mnohých rokovaniach na pôde 

ministerstva, resp. za účasti zástupcov ministerstva. 

 
Obr. 7/ Stretnutie zástupcov SRK s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2. apríla 2020 na Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (zľava: viceprezident SRK prof. Libor Vozár, rektor STU prof. Miroslav Fikar, 
prezident SRK prof. Rudolf Kropil, minister Mgr. Branislav Gröhling, predseda Slovenskej akreditačnej agentúry pre 
vysoké školstvo prof. Robert Redhammer, rektor UK prof. Marek Števček). Autorka: Mária Čikešová, ISRK 

 
V jarných mesiacoch roka 2020 sa aktivity SRK zamerali najmä na spoluprácu vysokých škôl 

pri prijímaní opatrení, ktorými reagovali na vyhlásenie mimoriadnej situácie vyhlásenej 

z dôvodu šírenia nákazy Covid-19 v SR. Vysoké školy a osobitne Univerzita Komenského 

v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave už v marci reagovali na šírenie 

ochorenia a prijali preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy. Následne začali 

prijímať obdobné opatrenia a obmedzenia aj ďalšie vysoké školy. SRK v tom čase aktívne 

podporovala svojich členov a spolupracovala s ministerstvom školstva na príprave novelizácie 
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vysokoškolskej legislatívy, ktorá mala umožniť riadny chod vysokých škôl aj v podmienkach 

obmedzeného pohybu a prechodu do dištančnej formy výučby, ako aj riadenia. 

SRK pravidelne informovala verejnosť o priebehu výučby na vysokých školách. Keďže 

pandémia mala rozdielny priebeh v jednotlivých regiónoch a vzhľadom na autonómiu 

a samosprávnu pôsobnosť vysokých škôl, ako aj rozdielny obsah a podmienky samotného 

štúdia, vysoké školy pristúpili k prechodu na kombinovanú alebo dištančnú (online) metódu 

štúdia individuálne. Bolo preto na posúdení vedenia jednotlivých vysokých škôl, ako dokázali 

zabezpečiť chod univerzít. SRK s rešpektom k rozhodnutiam jednotlivých vedení vysokých 

škôl vyzvala k vzájomnému informovaniu sa o príkladoch dobrej praxe. 

 
Obr. 8/ Stretnutie zástupcov SRK s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, 2. apríla 2020 na Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu a športu. Autor: MŠVVaŠ SR 

 
SRK však od začiatku pandémie poukazovala aj na negatívny dopad pandémie v oblasti 

hospodárenia vysokých škôl. Prvý krát o tom rokovali členovia prezídia SRK a zástupcovia 

vybraných vysokých škôl na prvom stretnutí s novým vedením Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR 2. apríla 2020. Stretnutie na pôde ministerstva inicioval minister Mgr. 

Branislav Gröhling. Predmetom spoločného rokovania boli opatrenia, ktoré mali prijať vysoké 

školy ako reakciu na šírenie Covid-19 a ďalšie návrhy, ktoré smerovali k zabezpečeniu chodu 

škôl a riadnemu ukončeniu letného semestra 2019/2020. Prezident SRK prof. Rudolf Kropil 

informoval ministra o prijatých opatreniach, ktorými vysoké školy flexibilne reagovali na 

vyhlásenie mimoriadnej situácie, pričom zdôraznil autonómny charakter vysokých škôl. 

Vyjadril tiež presvedčenie o potrebe koordinovanej činnosti medzi SRK a ministerstvom 

v oblasti úpravy legislatívy a financovania vysokých škôl. Prioritou vysokých škôl v danej 
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situácii bolo zabezpečiť možnosť absolvovať skúšky dištančnou formou, aby študenti 

posledných ročníkov mohli ukončiť štúdium do 31. augusta 2020 a tiež sfunkčnenie 

akademických orgánov. SRK preto požiadala ministra najmä: 

• upraviť povinnosti fyzickej a kolektívnej účasti členov komisií, študentov a uchádzačov 

a prípadne aj verejnosti pri prijímacích skúškach, štátnych skúškach, rigoróznych 

skúškach, dizertačných skúškach, obhajobách záverečných a dizertačných prác, ako aj 

v habilitačnom a inauguračnom konaní (verejný charakter) v zákone o vysokých školách; 

• upraviť organizáciu volieb akademických orgánov vysokých škôl alebo predĺžiť ich  

mandát počas obdobia mimoriadnej situácie. Doplniť možnosť rokovania a rozhodovania 

aj dištančnou formou pri kolektívnom prijímaní rozhodnutí akademických orgánov; 

• upraviť zákonmi viazané a povinné lehoty alebo termíny na preklenutie mimoriadnej 

situácie. 

 
Obr. 9/ Tlačová konferencia počas 92. zasadnutie SRK 9. júla 2020 na Technickej univerzite vo Zvolene (zľava: 
prezident SRK prof. Rudolf Kropil, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling). Autor: 
Pavol Koreň, TUZVO. 

 
SRK upozornila aj na ďalšie problémy a predovšetkým na finančné výpadky v hospodárení 

vysokých škôl. Základná požiadavka SRK v danej situácii bola zachovať výšku dotácie 

vysokých škôl v roku 2020. SRK tiež požiadala ministra, aby prijal kompenzačné ekonomické 

opatrenia pre vysoké školy z dôvodu výpadku príjmov zo stravovania, ubytovania a z ďalšej 

podnikateľskej činnosti. Zástupcovia SRK upozornili na potrebu novelizácie zákona o 
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nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií. Minister školstva sa so zástupcami rektorov 

dohodol na urýchlenom prijatí návrhov, ktoré boli po vzájomnej konzultácii predložené na 

rokovanie vlády SR a do Národnej rady SR v zrýchlenom konaní. 

 
Obr. 10/ 94. zasadnutie SRK, 6. októbra 2020 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (členovia SRK a hostia). 
Autor: Dušan Beňo, UMB. 

 
Hoci obmedzenia týkajúce sa prezenčnej výučby, ale aj celkového chodu vysokých škôl, v lete 

poľavili, diskusia o dopade mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu šírenia nákazy Covid-

19 v SR a prijatých obmedzení vysokými školami vrátane ich hospodárenia pokračovali 

spoločnou diskusiou s ministrom a štátnym tajomníkom na júlovom zasadnutí SRK vo 

Zvolene. V októbri 2020 na zasadnutí v Banskej Bystrici sa na danú tému opäť diskutovalo 

a osobitne aj o pripravenosti vysokých škôl na nový akademický rok 2020/21. SRK pre potreby 

ministerstva realizovala prieskum medzi členmi k ministrom navrhovanému posunu začiatku 

akademického roka. SRK konštatovala, že vzhľadom na autonómny charakter vysokých škôl 

je konečné rozhodnutie na ich akademických orgánoch. Upozornila na rozdielne termíny 

začiatku akademického roka nielen medzi jednotlivými vysokými školami, ale aj fakultami tej 

istej školy, ktoré súvisia s charakterom štúdia. Viaceré vysoké školy však vyhoveli požiadavke 

ministerstva a akademický rok začali neskôr.  
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V  súvislosti s pandémiou Covid-19 predstavitelia SRK, ale najmä samotné rektorky a rektori 

dávali mnoho výstupov a vysoké školy, ale aj veda a výskum boli častou témou záujmu médií 

a verejnosti. 

 
Obr. 11/ 93. zasadnutie SRK 9. septembra 2020 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (zľava: prezident SRK 
prof. Rudolf Kropil, viceprezidentka SRK prof. Lucia Kurilovská, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. 
Branislav Gröhling). Autor: Michal Koči, APZ. 

 
Predmetom rokovania SRK v priebehu roku 2020 boli aj financovanie vysokého školstva, 

návrh metodiky rozpisu štátnej dotácie na vysoké školy a samotnej výšky štátnej dotácie, 

pripravované a realizované zmeny v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov 
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(„EŠIF“), procesy zabezpečovania kvality a to najmä štandardy a metodika ich 

vyhodnocovania predložené SAAVŠ. 

V roku 2020 sa v médiách objavila informácia o porušovaní akademickej etiky politikmi, ktorá 

oživila úsilie ministerstva školstva legalizovať odoberanie akademických titulov. Porušovanie 

akademickej a vedeckej etiky sú závažnými problémami vysokého školstva a je potrebné 

venovať úsilie najmä predchádzaniu takýchto neželaných prípadov. Rektorky a rektori 

slovenských vysokých škôl sa na pôde SRK dlhodobo usilujú o posilnenie akademickej 

integrity v slovenskom vysokoškolskom prostredí. V tejto súvislosti SRK už 

v predchádzajúcich rokoch prijala uznesenia, ktorými jednoznačne odmietla akékoľvek formy 

plagiátorstva.  

 
Obr. 12/ 94. zasadnutie SRK, 6. októbra 2020 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (zľava: predseda SAAVŠ 
prof. Robert Redhammer, štátny tajomník MŠVVaŠ SR Dr. Ľudovít Paulis, minister školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Mgr. Branislav Gröhling, prezident SRK prof. Rudolf Kropil). Autor: Dušan Beňo, UMB. 
 

Spoločné stanovisko v obdobnom duchu prijali aj predstavitelia reprezentácií vysokých škôl 

1. júla 2020. Na 92. zasadnutí SRK vo Zvolene SRK prijala stanovisko, v ktorom kládla dôraz 

na princíp zodpovednosti za kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania v súlade s 

novými štandardami zverejnenými SAAVŠ. V tejto súvislosti SRK prijala aj samostatné 

stanovisko. V ňom odmietla vyjadrenia politikov, ktorí sa snažili zľahčiť alebo ospravedlniť 

plagiátorské správanie. Získanie akademického titulu má byť podľa SRK výsledkom 

systematického svedomitého štúdia za prísneho dodržania pravidiel fungovania akademickej 
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komunity, akademických slobôd a akademických práv, vrátane náležitého citovania myšlienok 

a duševného vlastníctva iných autorov. Cieľom vysokoškolského štúdia je nielen ukončiť 

všetky náležitosti v rámci právnych noriem, ale zvládnuť to poctivo a eticky. SRK tiež vyzvala 

samosprávne akademické orgány Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, aby ozrejmili 

medializované skutočnosti, zaujali k nim jasné stanovisko a vyvodili dôsledky v rámci 

akademickej samosprávy. Zároveň apelovala na ministerstvo školstva a SAAVŠ, aby prešetrili 

vzniknutú situáciu na danej vysokej škole a aby v rámci svojich kompetencií prijali systémové 

opatrenia pre zamedzenie vzniku takýchto problémov v budúcnosti. 

V roku 2020 na verejnosť a za veľkého mediálneho záujmu prenikli informácie o konfliktoch 

na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave, ktoré neskôr riešil senát univerzity. Interné personálne a riadiace problémy boli 

verejnosti prezentované najmä v médiách ako unisono problémy slovenského vysokého 

školstva. SRK na základe informácií rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave o 

situácii na fakulte považovala vzniknutú situáciu za vnútornú vec príslušnej akademickej 

samosprávy s tým, že ju žiadala riešiť v rámci akademickej autonómie a vyjadrila podporu 

rektorovi a vedeniu univerzity. Avšak zámer SRK, aby sa riešenie našlo vo vnútri univerzity 

príslušnými orgánmi, nenašiel pochopenie ani medzi niektorými členmi SRK. Vnútorné spory 

jednej univerzity sa tak preniesli aj na pôdu SRK.  

Členovia prezídia SRK sa 23. júla 2020 zúčastnili na konzultácii k návrhu metodiky na 

vyhodnocovanie národných akreditačných štandardov. SRK je totiž podľa Európskych 

štandardov vysokoškolského vzdelávania („ESG 2015“) -  štandard 2.2, jednou zo 

zainteresovaných strán procesu. Následne v stanovisku z 30. júla uvítalo ich vypracovanie a 

najmä pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Pozitívom 

štandardov bol ich základ v ESG 2015. Nové štandardy by mali podľa prezídia SRK pozitívne 

vplývať na kvalitu vzdelávania na vysokých školách a toto zlepšenie mali potom pocítiť najmä 

študenti a zamestnanci. Metodika by sa mala podľa prezídia SRK riadiť princípmi 

transparentnosti, integrity, férovosti, kompetentnosti a rôznorodosti.  

O návrhu metodiky na vyhodnocovanie štandardov rokovali rektorky a rektori vysokých škôl 

s predsedom SAAVŠ prof. Robertom Redhammerom na 93. zasadnutí 9. septembra 2020. 

V prijatom uznesení SRK odporučila agentúre, aby jej metodika na vyhodnocovanie 

štandardov zohľadňovala princípy autonómie akademického prostredia, transparentnosti, 

integrity, objektívnosti, kompetentnosti a rôznorodosti. SRK konštatovala, že predložená 

metodika v mnohých ohľadoch navrhovala zaviesť nové prístupy napr. v oblasti hodnotenia 

tvorivých činností pri posudzovaní kvality študijných programov a habilitačných a 

inauguračných konaniach. Ocenila záujem o kvalitatívne kritériá („peer review“) a spoločenský 

prínos výstupov (dopady) alebo rôznorodosť študijných odborov. Podľa SRK je to pozitívna 
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zmena, ktorá podporí vysoké školy pri zavádzaní politík kvality ako súladu so zámerom 

(„fitness for purpose“). 

Pre vysoké školy je podľa SRK dôležité, aby metodika v súlade s ESG 2015 zohľadňovala 

mieru pracovného zaťaženia a nákladov súvisiacich s procesmi zabezpečovania kvality. Preto 

odporučila, aby systém hodnotenia kvality zohľadňoval primeraný rozsah podkladov a 

procesov, ako aj administratívnu náročnosť z časového a finančného hľadiska. 

 
Obr. 13/ 93. zasadnutie SRK 9. septembra 2020 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (zľava čelom: prezident 
SRK prof. Rudolf Kropil, viceprezidentka SRK prof. Lucia Kurilovská, viceprezident SRK prof. Libor Vozár). Autor: 
Michal Koči, APZ. 

 
SRK tiež žiadala maximálnu objektivitu hodnotenia pri posudzovaní kvality a vyzvala SAAVŠ 

zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky hodnotené vysoké školy. SRK preto odporučila 

doplniť do metodiky merateľné ukazovatele jednotlivých úrovní kvality (exaktné prahové 

hodnoty pre klasifikáciu výstupov), resp. pravidlá pre zaradenie výstupov k niektorej z úrovní 

kvality v jednotlivých kategóriách tvorivej činnosti. Ďalej odporučila nahradiť konsenzuálne 

vyjadrenie súhlasu členmi pracovnej komisie väčšinovým, ako aj upraviť vzorec pre výpočet 

skóre celkového profilu kvality pre oblasť posudzovania a upraviť procesný postup pri 

vyhlásení mimoriadnej situácie.  

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“ Európskej 
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asociácie univerzít („EUA“). Zástupcom SRK v riadiacej komisii projektu sa stal viceprezident 

SRK prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a jeho náhradníčkou bola generálna sekretárka SRK Mgr. 

Mária Čikešová. Cieľom projektu bola formulácia možných scenárov vývoja otvoreného 

prístupu vrátane dohôd uzatvorených medzi konzorciami (univerzít) a vydavateľstvami 

tradične vedeckých časopisov. Týmito zmluvami členovia konzorcia získajú v rámci jedného 

kontraktu prístup k čítaniu kolekcie časopisov vydavateľstva a môžu publikovať svoje články 

vo formáte otvoreného prístupu u tohto vydavateľstva. Uvedený model pre publikovanie 

a čítanie vedeckých časopisov sa stáva čoraz bežnejší, pretože rieši celý rad slabín v iných 

modeloch otvoreného prístupu. Projekt EUA mal byť ukončený na záver roku 2019, avšak 

jeho realizácia sa o niekoľko mesiacov predĺžila. Po ukončení projektu na jar 2020 bola 

záverečná správa zverejnená aj na webovom sídle SRK s vysvetľujúcou informáciou. Správa 

bola postúpená aj Centru pre vedecko technické informácie SR, ktoré zastrešuje agendu 

otvorenej vedy a otvoreného prístupu.  

Zástupcovia SRK prof. Ing. Roman Boča, DrSc. a prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., ako aj 

generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová sa zúčastnili na pracovnom stretnutí k prijímaniu 

národnej stratégie pre otvorenú vedu, ktoré sa konalo 3. septembra 2020 pod gesciou 

štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD. MPH. Ako nedostatok 

procesu sa ukázali byť chýbajúce finančné zdroje, čo podľa zástupcov SRK ovplyvní 

implementáciu a zvýši náklady vysokých škôl na výskumnú a publikačnú činnosť. V tomto 

duchu rokovalo aj prezídium SRK na zasadnutí 9. septembra a konštatovalo, že národná 

stratégia pre otvorenú vedu musí byť finančne krytá. Odporúčalo ministerstvu školstva a 

Centru pre vedecko-technické informácie SR v súlade so závermi a odporúčaniami z 1. 

kolokvia SRK o otvorenej vede (25. apríla 2019) a priorít SRK na roky 2020-24, hľadať 

potrebné finančné zdroje v štátnom rozpočte alebo v EŠIF 

SRK v roku 2020 opätovne konštatovala, že nízke čerpanie EŠIF v aktuálnom programovom 

období, ktoré predstavujú významný mimorozpočtový zdroj financovania, má negatívny dopad 

na hospodárenie univerzít a udržateľnosť novovybudovanej výskumnej infraštruktúry (92. 

SRK, 9. júla 2020). 

SRK dlhodobo apeluje na zvýšenie financovania, ktoré je zásadnou podmienkou pre 

skvalitnenie poskytovaného vzdelávania, realizáciu a viditeľnosť vedecko-výskumnej činnosti 

a medzinárodnú spoluprácu vysokých škôl. Ešte v júli 2020 v diskusii s ministrom školstva 

SRK žiadala každoročne zvyšovať financovanie verejných vysokých škôl z verejných zdrojov 

o 60 mil. € (okrem sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd). 

V roku 2019 ministerstvo školstva pod vedením JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. krátilo 

rozpočet verejných vysokých škôl na rozvojové projekty. V roku 2020 sa SRK zaujímala akým 
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spôsobom ministerstvo využije prostriedky vyčlenené na rozvoj. Znižovanie rozpočtu pre 

vysoké školy totiž vychádzalo z metodiky Útvaru hodnoty za peniaze, ktorý spracoval revíziu 

výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe (záverečná správa v marci 2020). 

Útvar totiž navrhol výrazné prepúšťanie vysokoškolských učiteľov z dôvodu poklesu počtu 

študentov v ostatných rokoch, ale bez ohľadu na ďalšie pracovné povinnosti vysokoškolských 

učiteľov, ako sú výskumná a publikačná činnosť. 

SRK vzala na 94. zasadnutí na vedomie informácie ministra  školstva o financovaní vysokých 

škôl zo štátneho rozpočtu na najbližšie tri roky. SRK sa rozhodla predložiť konkrétne 

pripomienky až k písomnému návrhu metodiky pre rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu 

verejným vysokým školám na rok 2021. V záujme rozvoja vysokých škôl však SRK 

predpokladala navýšenie zdrojov v oblasti financovania vysokých škôl. Súčasne upozornila 

na rozpor plánovaného objemu financií v „Národnom integrovanom reformnom pláne“ (neskôr 

predstavený ako „Plán obnovy a odolnosti SR“) a avizovaným kráteniam rozpočtu pre roky 

2021 - 2023. SRK bola informovaná o zámere ministerstva školstva reformovať financovanie 

vysokých škôl zavedením výkonnostných zmlúv, ktorých detaily však neboli predstavené. 

  
Obr. 14/ 95. zasadnutie SRK 11. decembra 2020 na Ekonomickej univerzite v Bratislave (zľava: generálny riaditeľ 
Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Mgr. Jozef Jurkovič, štátny tajomník MŠVVaŠ SR Dr. Ľudovít Paulis, prezident 
SRK prof. Rudolf Kropil, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Mgr. Richard Vašečka, 
viceprezident SRK prof. Ferdinand Daňo, prorektor TUZVO Dr. Andrej Jankech). Autorka: Lea Cimermanová, EUBA 

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

a návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu (§ 102 ods. 2 písm. e) zákona o 

vysokých školách) na rok 2021 bolo diskutované na 95. zasadnutí 11. decembra 2020 a prijaté 
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následne per rollam. SRK v ňom vyjadrila nesúhlas s poklesom dotácie pre verejné vysoké 

školy na rok 2021 o približne 23 mil. eur. Pokles označila za nepochopiteľný, pretože vláda 

deklarovala vzdelávanie ako jednu zo svojich priorít. SRK upozornila na rast výkonu vysokých 

škôl, ktorý bol v medzinárodných rebríčkoch ako SCIMAGO alebo v odborných svetových 

rebríčkoch preukázateľný. Vzrástol výkon aj podľa databáz Web of Science a SCOPUS. Za 

rozpornú a nerealistickú označila požiadavku zvyšovať kvalitu činností a zároveň znižovať 

financovanie. SRK žiadala, aby celková dotácia na vysoké školy vyčleňovaná zo štátneho 

rozpočtu rástla priamo úmerne s celkovým nárastom ich výkonu.  

SRK opätovne žiadala dlhodobú stabilitu kritérií, objektívne, vopred známe a transparentné 

podmienky. Keďže sa rozpočet verejných vysokých škôl doteraz medziročne navyšoval, rok 

2021 mal byť prvýkrát vo výraznom prepade. Preto podľa SRK možno očakávať viaceré 

negatívne dopady vrátane poklesu záujmu o štúdium na vysokých školách v SR, pokračujúci 

odchod študentov do zahraničia, hromadné prepúšťanie zamestnancov a pokles v stabilizácií 

kvalitných zamestnancov. 

 
Obr. 15/ 95. zasadnutie SRK 11. decembra 2020 na Ekonomickej univerzite v Bratislave (členovia SRK a hostia). 
Autorka: Lea Cimermanová, EUBA 

 
Na druhej strane SRK uvítala zavádzanie parametrov, ktoré mali podporovať kvalitu vedecko-

výskumnej činnosti. Zavádzaný koeficient intenzívnej výskumnej činnosti („KIVČ“) si však 

podľa SRK vyžadoval dopracovanie, aktualizáciu údajov. Mal by byť tiež spojený s 
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objektívnymi a transparentnými procesmi hodnotenia a udeľovania domácich grantov, ako aj 

zriadením schémy na podporu mladých výskumníkov a vyššou finančnou podporou 

doktorandov. SRK žiadala vytvoriť časový priestor pre vysoké školy na prispôsobenie sa 

novým pravidlám v súlade s princípom súťaže, objektivity a transparentnosti. SRK upozornila, 

že v SR chýba štátna vedecká politika, ako aj jasný zámer smerovania vysokoškolského 

prostredia v súlade s potrebami hospodárstva, ktorú výkonnostné zmluvy nenahradia. SRK 

mala viaceré vážne pripomienky k metodike rozpisu.  

Na jeseň 2020 sa aj na SRK začala intenzívnejšia diskusia o možnosti čerpať finančné 

prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti, s využitím ktorého vláda SR súhlasila. Minister 

školstva Mgr. Branislav Gröhling potvrdil, že v pláne obnovy budú začlenené investície do 

školstva, vedy a výskumu. Minister na prvom zasadnutí k predmetnej téme hovoril o 

kapitálových investíciách do rekonštrukcie a výstavby internátov, o ktoré sa budú môcť 

uchádzať všetky vysoké školy. Povzbudil rektorov, aby začali zvažovať túto príležitosť 

a iniciovali prípravu projektov na svojich školách.  

 
Obr. 16/ 94. zasadnutie SRK, 6. októbra 2020 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (rečník: rektor UK prof. 

Marek Števček). Autor: Dušan Beňo, UMB. 

 
Prezídium SRK na svojom zasadnutí 6. októbra v Banskej Bystrici rokovalo o „Národnom 

integrovanom reformnom pláne“ („NIRP“), ktorý predstavil verejnosti minister financií SR Ing. 

Eduard Heger. Členovia prezídia SRK sa zhodli, že návrh v časti Vysoké školy, ale aj Veda, 
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výskum a inovácie predstavuje mnohé pozitívne myšlienky. SRK aj vo svojich prioritách na 

roky 2020 – 2024 žiadala spružniť systém riadenia vysokých škôl formou posilnenia 

manažérskych prvkov a rozumného vyváženia kompetencií orgánov akademickej 

samosprávy, ale na základe princípu individualizmu. Prezídium SRK zásadne odmietlo 

navrhované oklieštenie akademickej samosprávy a politický princíp obsadzovania funkcie 

rektora na verejných vysokých školách a ďalšiu politizáciu riadenia. S ministrom školstva SRK 

na túto tému rokovala aj na ďalšom zasadnutí.  

 
Obr. 17/ 94. zasadnutie SRK, 6. októbra 2020 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (rečník: rektor UMB doc. 

Vladimír Hiadlovský). Autor: Dušan Beňo, UMB. 

 
Hlavnou témou 94. zasadnutia SRK 6. októbra 2020 v Banskej Bystrici bola práve navrhovaná 

reforma vysokoškolského prostredia a financovania verejných vysokých škôl. Zasadnutia sa 

zúčastnili okrem ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislava Gröhlinga, aj 

štátny tajomník MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH. a ďalší predstavitelia partnerských 

organizácií z akademického prostredia. Rektorky a rektori boli informovaní o NIRP, ktorý 

označili v komponente vysoké školy za solídny základ verejnej diskusie. Mnohé myšlienky 

v tomto dokumente vnímali pozitívne. Stotožnili sa s potrebou inovovať a spružniť systém 

riadenia vysokých škôl formou posilnenia manažérskych prvkov a rozumného vyváženia 

kompetencií orgánov akademickej samosprávy. Avšak zásadne nesúhlasili s navrhovaným 

oklieštením akademickej samosprávy. V tomto smere jednomyseľne schválili vyhlásenie 

k zachovaniu akademickej samosprávy. Prítomní predstavitelia partnerských organizácií RVŠ 
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a OZPŠaV vyjadrili vyhláseniu SRK podporu. Vo vyhlásení SRK varuje, že navrhovaná verzia 

bude faktickým koncom autonómnosti vysokého školstva v SR. Preto rektorky a rektori 

vyjadrili kategorický nesúhlas s navrhovaným modelom, v ktorom sa voľba akademických 

funkcionárov presúva z rúk akademických senátov na novokreované správne rady. 

Akademické slobody stelesnené v systéme akademickej samosprávy považuje SRK za 

zásadný výdobytok „Novembra 1989“ a za nadviazanie na akademické privilégiá 

stredovekých univerzít, k odkazu ktorých sa slovenské vysoké školy hrdo hlásia. Vysoké školy 

sú totiž podľa SRK nositeľmi princípov humanizmu, altruizmu, slobody a ľudskej dôstojnosti. 

 
Obr. 18/ 93. zasadnutie SRK 9. septembra 2020 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave (zľava: minister školstva, 
vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling, prezident SRK prof. Rudolf Kropil, viceprezidentka SRK prof. 
Lucia Kurilovská, viceprezident SRK prof. Libor Vozár). Autor: Michal Koči, APZ. 

 
Tri slovenské univerzity - Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre a Technická univerzita v Košiciach uspeli v druhom kole výzvy "European 

Universities" v roku 2020 a budú súčasťou tejto iniciatívy. Cieľom Európskej komisie je 

prostredníctvom prehĺbenia spolupráce prispieť k vytvoreniu Európskeho vzdelávacieho 

priestoru. Iniciatíva má potenciál zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania a jeho 

intenzívnejším prepojením na vedu, výskum, hospodárstvo a spoločnosť posilniť vedomostný 

štvoruholník. Aliancie majú zvýšiť celkovú atraktívnosť a konkurencieschopnosť európskeho 

vysokoškolského vzdelávania. Európske univerzity prehĺbia spoluprácu medzi svojimi 

inštitúciami, študentmi a zamestnancami a spoja fyzické i online zdroje, kurzy, odborné 
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znalosti, údaje a infraštruktúru. Vďaka užšej spolupráci dokážu lepšie reagovať na výzvy, 

ktorým čelia počas fázy obnovy i po jej skončení a budú podporovať inkluzívnu ekologickú a 

digitálnu transformáciu v prospech svojich študentov a všetkých Európanov. Úspech troch 

slovenských univerzít bol v roku 2020 pozitívnou správou pre ich dnešných ako aj budúcich 

študentov, pedagógov, výskumníkov a ďalších zamestnancov. Je dôkazom, že na Slovensku 

máme kvalitné vysoké školy, ktoré sú súčasťou Európskeho vzdelávacieho priestoru. 

Dňa 13. februára SRK vyjadrila súhlas s návrhom ministerky školstva Mgr. JUDr. Martiny 

Lubyovej, PhD. odňať štátny súhlas udelený právnickej osobe Akadémia médií, vysoká škola 

mediálnej a marketingovej komunikácie, n. o. so sídlom v Bratislave na pôsobenie ako 

súkromná vysoká škola s názvom Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej 

a marketingovej komunikácie v Bratislave. 

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 2020 SRK týmto 

spôsobom prerokovala nasledujúce návrhy a výzvy na nominácie: 

• Návrhu priorít SRK na obdobie rokov 2020 - 2024; 

• Nominácie do SK komisie pre spoluprácu s IIASA; 

• Návrh SRK na úpravy a zmeny vo vysokoškolskej legislatíve z dôvodu šírenia nákazy 

COVID-19 v SR; 

• Revidovaný návrh SRK na úpravy a zmeny vo vysokoškolskej legislatíve z dôvodu šírenia 

nákazy COVID-19 v SR s pripomienkami členov; 

• Pripomienky SRK k návrhu na novelizáciu zákona o vysokých školách; 

• Návrh novely vysokoškolského zákona zaslaný ministerstvom dňa 7.4.2020 a osobitná 

časť B. Finálna verzia predložená na rokovanie vlády SR dňa 16.4.2020; 

•  Návrh súhrnu informácií a odporúčaní MŠVVaŠ SR týkajúcich sa postupov vysokých 

škôl  v aktuálnej mimoriadnej situácii zo dňa 9.4.2020; 

• Pripomienkové konanie: návrh sadzobníka poplatkov za úkony Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo; 

• Pripomienkové konanie: MPK LP/2020/121 - návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška č. 

233/2011 Z. z.; 

• Nominácie expertov a návrhov pre Ministerstvo životného prostredia SR; 

• Nominácie do nominačného výboru EUA; 

• Nominácie v rámci „Ceny za vedu a techniku“; 

https://www.srk.sk/images/intranet/Pripomienkove_konania/2020_Pripomienkove_konania/Navrh_SRK_na_legislativne_upravy_1.4.2020.pdf
https://www.srk.sk/images/intranet/Pripomienkove_konania/2020_Pripomienkove_konania/Navrh_SRK_na_legislativne_upravy_1.4.2020.pdf
https://www.srk.sk/images/intranet/Pripomienkove_konania/2020_Pripomienkove_konania/Navrh_SRK_na_legislativne_upravy_2.4.2020_akceptovane.pdf
https://www.srk.sk/images/intranet/Pripomienkove_konania/2020_Pripomienkove_konania/Navrh_SRK_na_legislativne_upravy_2.4.2020_akceptovane.pdf
https://www.srk.sk/images/intranet/Pripomienkove_konania/2020_Pripomienkove_konania/Pripomienky_SRK_k_n%C3%A1vrhu_na_noveliz%C3%A1ciu_z%C3%A1kona_o_vysok%C3%BDch_%C5%A1kol%C3%A1ch_6.4.2020.pdf
https://www.srk.sk/images/intranet/Pripomienkove_konania/2020_Pripomienkove_konania/04vlastnymat_20200406.docx
https://www.srk.sk/images/intranet/Pripomienkove_konania/2020_Pripomienkove_konania/06osobitna_20200406.docx
https://www.srk.sk/images/intranet/Pripomienkove_konania/2020_Pripomienkove_konania/06osobitna_20200406.docx
https://www.srk.sk/images/intranet/Pripomienkove_konania/2020_Pripomienkove_konania/usmernenieVS_final_9_4_2020.docx
https://www.srk.sk/images/intranet/Pripomienkove_konania/2020_Pripomienkove_konania/Navrh_sadzobnika_poplatkov_za_ukony_agentury_19.3.2020_na_pripomienkovanie_1.docx
https://www.srk.sk/sk/intranet/pripomienkove-konania
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• Nominácia do Scientific Council European Research Council (ERC) pre EUA; 

• Nominácia do Group of Chief Scientific Advisors pre EUA; 

• Nominácie do poradného panela nezávislých expertov Programu civilnej vedeckej 

spolupráce NATO pre mier a bezpečnosť SPS (Science for Peace and Security) 2020; 

• Pripomienkové konanie návrhu Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie 

z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady, ktoré zverejnila 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 14. 7. 2020; 

• Nominácia do odbornej komisie pre hodnotenie spoločných projektov Ceny M. R. 

Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-

technickej spolupráce; 

 
Obr. 19/ Fotografia z prijatia SRK a zástupcov SAV u prezidentky SR 17. 1. 2020. Autorka: Ľubica Benková, ISRK.. 
 

• LP/2020/265 - návrh opatrenia MŠVVaŠ SR, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho 

ročného školného na akad. rok 2021/2022; 

• Pripomienkové konanie k Podkladom ku konzultáciám k návrhu metodiky na 

vyhodnocovanie štandardov, ktoré zverejnila Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké 

školstvo; 

https://erc.europa.eu/
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• Pripomienkové konanie: návrh 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 vo veci „odnímania titulov“; 

• Podklady pre veľvyslanectvo SR v Rusku – spolupráca vysokých škôl; 

• Navrhované kroky v systéme financovania vysokých škôl; 

• Výzva na pripomienkovanie Deklarácie o posilnení kultúry vedeckej integrity na 

Slovensku; 

• Collaborations and association with the Manipal University Jaipur, India; 

• Kandidát SR do vedeckej rady Scientific Board of the International Basic Sciences; 

• Možnosti spolupráce s renomovanou Chung Yuan Christian University v Taiwane  

• Programme (IBSP); 

• EUA Public Funding Observatory Report Part 1; 

• Talianski študenti na slovenských vysokých školách; 

• Žiadosť o identifikáciu partnerov spolupráce s Univerzitou v Louisiane; 

• Návrhy kandidátov na zastúpenie SR v programových výboroch rámcového programu 

Horizon Europe 2021-27; 

• LP/2020/553 Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030; 

• Ponuka na vybudovanie Spoločného domu V4 v Paríži; 

• Záujem o účasť na EXPO DUBAJ 2021- 2022; 

• Kazachstan: Postúpenie ponuky Medzinárodnej univerzity cestovného ruchu 

a hotelierstva; 

• Nominácie domácich a zahraničných odborníkov na členov odborných rád APVV a rady 

pre pripravovaný Program APVV zameraný na posilnenie účasti SR v európskej 

spolupráci vo výskume a vývoji; 

• Nominácia zástupcu do riadiaceho výboru pre prípravu Akčného plánu pre urýchlenie 

implementácie projektov v oblasti výskumu a inovácií Operačného programu Integrovaná 

infraštruktúra; 

• Návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021 a návrh 

metodiky na rok 2021; 

• Informácia o zasadnutí 22. zmiešanej Slovensko-bavorskej komisie 2020 a BAYHOST: 

Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe. 

Nominácie a zastupovanie v komisiách, výboroch a radách 

V roku 2020 boli navrhnutí a/alebo pôsobili zástupcovia a nominanti SRK v nasledujúcich 

domácich a zahraničných komisiách, výboroch a radách: 

https://www.srk.sk/images/intranet/Pripomienkove_konania/2020_Pripomienkove_konania/postup_repre.docx
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/553
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• Agenda korekcií súvisiacich s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ v pôsobnosti 

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

• EUA  Group of Chief Scientific Advisors: prof. Ing. Ján Bujňák, PhD. (UNIZA); 

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

DrSc. (SRK); 

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

(SRK); 

• Expertná skupina EUA Science 2.0/Open science: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

(SRK);  

 
Obr. 20/ Prezídium SRK s prezidentkou SR počas prijatia SRK a zástupcov SAV 17. 1. 2020 (zľava: viceprezident 
SRK prof. Pavol Sovák,  viceprezidentka SRK prof. Lucia Kurilovská, prezidentka SR Zuzana Čaputová, prezident 
SRK prof. Rudolf Kropil, viceprezident SRK prof. Libor Vozár). Autorka: Ľubica Benková, ISRK. 

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

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

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

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

• 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); 
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• Hodnotiaca komisia Študentská osobnosť 2019/2020:  

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

(TUKE); 

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

• informatika a matematicko-fyzikálne vedy - prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. 

(STUBA); 

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

• farmácia - prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. (UNIBA); 

• 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); 

• Hospodársky a sociálny výbor Slovenskej republiky: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

(SRK); 

• 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); 

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

(UPJŠ). 

• Slovenská národná komisia pre spoluprácu SR s IIASA: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. 

(TUAD) 

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

Rudolf Kropil, PhD. (SRK);  

• Riadiaci výbor PO 9-12 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: prof. RNDr. 

Libor Vozár, CSc. (UKF); 

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

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

SR: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. (UNIZA); 
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• Rada ministra školstva, vedy, výskumu a športu na podporu štúdia študentov so 

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

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

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

(SRK); 

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

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

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

PhD. (SRK); 

 
Obr. 21/ Členovia SRK s prezidentkou SR počas prijatia SRK a zástupcov SAV 17. 1. 2020 (zľava: rektor KU doc. 
Jaroslav Demko, rektor UJS Dr. György Juhász, rektor SZU prof. Peter Šimko, prezidentka SR Zuzana Čaputová, 
rektor PEVŠ prof. Juraj Stern, rektor TUKE prof. Stanislav Kmeť, rektor UNIPO prof. Peter Kónya, rektor DTI prof. 
Tomáš Lengyelfalusy). Autorka: Ľubica Benková, ISRK. 

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

Kropil, PhD. (SRK);  

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

(SRK); 

• Rada Výskumnej agentúry: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (SRK); 
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• Scientific Council v rámci European Research Council: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, 

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

(STU).; 

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

• 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); 

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

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

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

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

• Výberová komisia pre sektor vysokoškolského vzdelávania (Kľúčová akcia 1 Vzdelávacia 

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

PhD. (SRK);  

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

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

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

• Návrhy na Cenu za vedu a techniku 2020: 

• Osobnosť vedy a techniky: doc. RNDr. Ladislav Matejíčka, CSc. (TNUNI), prof. 

Ing. Božena Chovancová, PhD. (EUBA); 

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

(UCM), Dr. h. c. prof. Ing. Marek Liška, DrSc. (TNUNI), Dr. h .c. prof. PhDr. Viktor 

Lechta, PhD. (TRUNI), prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. (PEVŠ), prof. Ing. Ján 

Lisý, PhD. (EUBA); 

• Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov: Ing. Zuzana Brokešová, PhD. (EUBA); 

• Popularizátor vedy: Ing. Matej Lorko, PhD. (EUBA); 

• Vedecko-technický tím roka: Vysoká škola múzických umení v Bratislave; 

Členovia prezídia a členovia SRK poverení prezidentom SRK participovali na viacerých 

rokovaniach a spoločenských podujatiach.  
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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. 

 
Obr. 22/ Odovzdávanie Ceny SRK za umenie 2020 (zľava: rektorka VŠVU doc. Bohunka Koklesová, ocenená  
Mgr. Art. Žofia Dubová, viceprezident SRK prof. Ferdinand Daňo). Autorka: Mária Čikešová, ISRK. 

 
Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie 2020 Mgr. Art. Žofii Dubovej za 

súbor umeleckých diel „Výstavný projekt: Images Captured in Glass, Glass Art from Slovakia.“ 

Vzhľadom na obmedzenia týkajúce sa zhromažďovania a pohybu osôb sa v roku 2020 

nekonalo slávnostné podujatie odovzdávania ocenení za vedu a techniku. SRK preto 

pristúpila k oceneniu Cenou za umenie individuálne. Cenu odovzdal  ocenenej dňa 12. 

novembra 2020 v Bratislave viceprezident SRK prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. za 

prítomnosti rektorky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave doc. Mgr. Bohunky 

Koklesovej, PhD.  
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16. ročník súťaže "Študentská osobnosť Slovenska" zorganizovala JCI Slovakia pod záštitou 

prezidentky SR Zuzany Čaputovej a odbornou garanciou SRK a SAV. V 13 kategóriách boli 

ocenení mladí odborníci pôsobiaci na slovenských vysokých školách a SAV. Absolútnym 

víťazom súťaže "Študentská osobnosť Slovenska" v akademickom roku 2019/20 sa stal Ing. 

Lukáš Tóth, absolvent Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Vyhodnotenie 

výsledkov sa uskutočnilo online.  

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. 

Zahraničné aktivity SRK 

Štatút SRK určuje rozsah postavenia a úloh reprezentácie vysokých škôl. Okrem iného je 

úlohou SRK nadväzovať a udržiavať kontakty so zahraničnými partnermi, rektorskými 

konferenciami iných krajín, inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s Európskou 

asociáciou univerzít („European University Association“, „EUA“). 

 
Obr. 23/ Zasadnutie výboru EUA 31. 1. 2020 v Bruseli. Autorka: Mária Čikešová, ISRK. 

 
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 

http://studentskaosobnost.sk/
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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. 

 
Obr. 24/ Zasadnutie generálnych sekretárov národných rektorských konferencií v rámci EUA 30. 1. 2020 v Bruseli 
(zľava: Friðrika Þóra Harðardóttir z Icelandic Rectors' Conference, Teresa Lozano Mellado z CRUE a Mária Čikešová 
z SRK. Autor: ISRK. 

 

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

členstvo schváli výbor EUA. V roku 2020 malo v EUA 16 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 2020 pokračovala kampaň EUA #EUInvestInKnowledge, v ktorej bola 

zapojená aj SRK spolu s ďalšími národnými rektorskými konferenciami a európskymi 

univerzitami. Kampaň bola pokračovaním spoločnej aktivity #SeizeOurCommonFuture, ktorú 

podporila aj SRK. V roku 2020 sme spoločne 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 a pre vzdelávanie v rámci 

programu Erasmus +. Jedenásť dôvodov, prečo by mala Európska únia viac podporovať vedu 

a výskum (#UnLockEUFuture) a sedem dôvodov investícií do vzdelávania, bolo preložených 
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do slovenčiny, predstavených na webovom sídle SRK, na facebookovom profile, ale aj 

zaslaných písomne reprezentantom vlády SR. 

Pri príležitosti stretnutia lídrov krajín EÚ na summite v Bruseli 17. a 18. júla 2020 Európska 

asociácia univerzít spolu s ďalšími 14 univerzitnými asociáciami, ktoré zastupovali viac ako 

800 univerzít v Európe, zopakovali svoje požiadavky na navýšenie plánovaných výdavkov v 

rámci budúceho Viacročného finančného rámca na roky 2021-2027 na vzdelávanie, výskum 

a inovácie. V spoločnom vyhlásení sme zdôraznili, že návrh Európskej komisie týkajúci sa 

programu Horizon Europe nedosahuje 120 miliárd EUR, ktoré Európsky parlament a 

univerzitná komunita považovali za potrebné ešte pred koronakrízou. Navrhované škrty v 

kľúčových nástrojoch ako Marie Skłodowska-Curie akcie a Európska rada pre výskum by 

brzdili úsilie zamerané na strategickú odolnosť. Pokiaľ išlo o program Erasmus+ predložený 

návrh jednoznačne nepostačoval na splnenie nových a ambicióznych cieľov vrátane podpory 

fyzickej a virtuálnej mobility a iniciatívy Európske univerzity. 

 
Obr. 25/ Počas zasadnutia výboru EUA 31. 1. 2020 v Bruseli (zľava: Mária Čikešová z SRK, Vivienne Stern 
z Universities UK, Marie Fojtíková z ČKR a Elisabeth Fiorioli z UNIKO. Autor: ISRK. 

 
Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. sa pripojil k spoločnému vyhláseniu 

národných rektorských konferencií „Joint Statement of National Rectors´ Conferences to the 

members of the European Parliament on the budgetary decisions of the European Council of 

21 July 2020“ adresovanom poslancom Europarlamentu. Úsilie európskej akademickej obce 

bolo čiastočne úspešné. Záverečná dohoda o navýšení európskeho rozpočtu pre výskum a 

vzdelávanie však nenaplnila všetky očakávania, pretože je vo svojej podstate fiktívne 

z očakávaných pokút za hospodársku súťaž. Bude preto potrebné, aby národné štáty 
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investovali viac do výskumu a inovácií. V tejto oblasti však Slovenská republika dlhodobo 

výrazne zaostáva. 

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. Vzhľadom na 

celosvetovú pandémiu spôsobenú ochorením Covid-19 sa väčšina zasadnutí 

a konferenčných podujatí EUA presunula do online priestoru.  

 
Obr. 26/ Počas zasadnutia výboru EUA 30. 10. 2020 (VTC). Autorka: Marie Fojtiková, ČKR. 

 
Fyzicky sa zástupcovia členov EUA stretli len na prvom januárovom zasadnutí 30. – 31. 

januára 2020 v Bruseli. Na zasadnutí sa zúčastnila generálna sekretárka Mgr. Mária 

Čikešová. Ústrednou témou rokovania EUA bola formulácia a prijatie jej Strategického plánu 

„Europe’s Universities Shaping the Future“. Zároveň sa otvorila diskusia o podobe univerzít 

v roku 2030 v súvislosti s transformačnou agendou Európskej komisie, ktorá bola avizovaná 

ako Univerzity 2030.  
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Od jesene 2019 je členom pracovnej komisie Research Policy Working Group pri EUA 

(„RPWG“) prof. Ing. Roman Boča, DrSc., ktorý sa zúčastnil fyzicky len na prvom zasadnutí 

19. - 20. februára 2020 v Bruseli. Všetky ostatné rokovania v roku 2020 sa konali online. 

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

SRK prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. Taktiež aj v tomto prípade sa členovia expertnej skupiny 

stretli osobne len na prvom zasadnutí 14. – 15. 2. 2020 v Bruseli. Všetky ostatné rokovania 

v roku 2020 sa konali online. 

V roku 2020 sa jadro EUA aktivít prenieslo do virtuálneho priestoru. Na niektorých 

zasadnutiach participovali aj zástupcovia SRK, konkrétne: 

• Zasadnutie výboru EUA, 30. 10. 2020 (VTC), za SRK:  prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

a Mgr. Mária Čikešová; PhD.; 

• Webinár „Recognition and information provision in the time of COVID-19: the role of 

Higher Education Institutions, BFUG“, 18. 6. 2020 (VTC), za SRK:  Mgr. Mária Čikešová; 

• Zasadnutie expertnej skupiny EUA k Otvorenej vede/vede 2.0, 9. 6. 2020 (VTC), za SRK: 

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.; 

• Neformálne zasadnutie generálnych sekretárov národných rektorských konferencií v 

EUA, 9. 6. 2020 (VTC), za SRK: Mgr. Mária Čikešová;  

• Rokovanie Steering committee projektu Read & Publish agreements, 2. 6. 2020, za SRK: 

Mgr. Mária Čikešová; 

• Webináre EUA k otvorenej vede a hodnoteniu výskumu/výskumníkov, máj 2020 (VTC), 

za SRK: Mgr. Mária Čikešová; 

• Zasadnutie generálnych sekretárov národných rektorských konferencií v EUA, 27. 5. 2020 

(VTC), za SRK: Mgr. Mária Čikešová; 

• Zasadnutie generálnych sekretárov národných rektorských konferencií v EUA, 15. 5. 2020 

(VTC) , za SRK: Mgr. Mária Čikešová; 

• Webinár EUA „Annual Conference Webinar #1: Strength in numbers – can university 

alliances change the game?“, 17. 4. 2020 VTC), za SRK: Mgr. Mária Čikešová;  

• 2. zasadnutie platformy „Univerzity za osvetu“ (13. - 14. 1. 2020) vo Viedni (Rakúsko) – 

správa. 

V úvode roka 2020 sa konalo druhé stretnutie platformy „Univerzity za osvetu“, ktorá vznikla 

v roku 2018 a ktorej členmi sú národné rektorské konferencie Rakúska, Talianska, Nemecka, 

Poľska, Česka, Slovenska, Slovinska, Chorvátska a Srbska. Na zasadnutí 13. - 14. januára 

2020 vo Viedni SRK zastupovali viceprezident SRK prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a generálna 

sekretárka Mgr. Mária Čikešová. Druhé stretnutie signatárov deklarácie si dalo za cieľ prijať 

konkrétne kroky na podporu akademických slobôd a inštitucionálnej autonómie a s osobitným 
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zreteľov v regióne strednej Európy. SRK prejavila záujem byť súčasťou užšej pracovnej 

skupiny, do ktorej delegovala doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a Mgr. Máriu Čikešovú. 

Cieľom užšej skupiny je zviditeľnenie platformy v partnerských krajinách. 

 
Obr. 27/ Stretnutie zástupcov platformy „Univerzity za osvetu“ 14. 1. 2020 vo Viedni. Autorka: Mária Čikešová, ISRK.  
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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 je od 22. augusta 2019 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 

PhD., ktorý je zároveň prezidentom SRK. Zástupcami riaditeľa Inštitútu SRK boli v priebehu 

roka 2020 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. (do 4. júna 2020), Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia 

Kurilovská, PhD. a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (obaja od 6. júna 2019).  

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

najmä kontroluje hospodárenie združenia. Od 1. mája 2018 do 20. apríla 2020 boli členmi 

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

Daňo, PhD. a prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi (funkčné obdobie skončilo 17. februára 

2020) - členovia. Od 10. júla 2020 začalo plynúť funkčné obdobie ako členom dozornej rady 

ISRK abecedne prof. Ing. Ferdinandovi Daňovi, PhD., doc. Ing. Klaudii Halászovej, PhD.  a 

doc. Ing. Vladimírovi Hiadlovskému, PhD. Profesor  Ferdinand Daňo, ktorý bol 6. októbra 2020 

zvolený za viceprezidenta SRK, musel ukončiť k danému dňu svoje pôsobenie v dozornej 

rade. Zároveň však nebol z dôvodu časovej tiesne zvolený za zástupcu riaditeľa v ISRK 

v priebehu roka 2020.   

Vzhľadom na vládou SR prijaté obmedzenia pohybu a zhromažďovania sa rokovania pléna 

a orgánov ISRK nemohli v 1. polovici roka 2020 konať fyzicky. Z tohto dôvodu bolo zvolené 

rokovanie a hlasovanie o hospodárskej agende elektronicky, t. j. mailom a korešpondenčne. 

Individuálni členovia ISRK, ktorými boli členovia prezídia SRK k 8. aprílu 2020 prerokovali a  

schválili: 



S. 44 
 

Výročná správa 2020 
   

 

• Návrh plánu činnosti na rok 2020 (vypracúva prezídium SRK podľa čl. 7 ods. 4 písm. 

b) štatútu SRK na kalendárny rok a schvaľuje plénum ISRK podľa čl. 5 ods. 7 písm. 

d) stanov ISRK); 

• Návrh rozpočtu na rok 2020 (vypracúva prezídium SRK podľa čl. 7 ods. 4 písm. b) 

štatútu SRK a schvaľuje plénom ISRK podľa čl. 5 ods. 7 písm. e) stanov ISRK); 

• Návrh plánu riadnych zasadnutí na rok 2020 (plus kalendár 2020) (vypracúva 

prezídium SRK podľa čl. 7 ods. 4 písm. b) štatútu SRK); 

• Návrh výročnej správy za rok 2019 (schvaľuje plénum ISRK podľa čl. 5 ods. 7 písm. 

d) stanov ISRK a ktorý má nasledujúce časti: 

o ročnú správu o hospodárení ISRK podľa čl. 5 ods. 7 písm. s) stanov ISRK 

(návrh vypracúva prezídium SRK podľa čl. 7 ods. 4 písm. b) štatútu SRK a 

pred predložením plénu ISRK ju musí schváliť dozorná rada ISRK podľa čl. 8 

ods. 4 stanov ISRK); 

o správu o činnosti (návrh vypracúva prezídium SRK podľa čl. 7 ods. 4 písm. 

b) štatútu SRK); 

o ročná správa o hospodárení podľa čl. 5 ods. 7 písm. e) stanov ISRK, správa 

o hospodárení podľa čl. 7 ods. 4 písm. b) štatútu SRK a výročná správa o 

hospodárení podľa čl. 8 ods. 4 stanov ISRK sú podľa smernice ISRK totožné 

dokumenty. 

Následne bola podrobná dokumentácia predložená členom dozornej rady, ktorí 16. apríla 

2020 korešpondenčne skontrolovali hospodárenie Inštitútu SRK za rok 2019 v súlade s č. 7 

ods. 4 písm. a) stanov ISRK - vyúčtovanie za rok 2019 a ročnú uzávierku za rok 2019.  

Dozorná rada ISRK jednomyseľne schválila výročnú správu o hospodárení SRK a ISRK za 

rok 2019, ktorá je súčasťou Výročnej správy za rok 2019 podľa č. 8 ods. 4 stanov a odporúčala 

plénu ISRK schváliť Výročnú správu za rok 2019 vrátane výročnej správy o hospodárení 

združenia podľa čl. 5 ods. 7 písm. e) stanov. 

Plénum ISRK následne dostalo na prerokovanie a 24. apríla 2020 schválilo výročnú správu 

za rok 2019, plán činnosti na rok 2020 a rozpočet na rok 2020. 

Všetky záznamy o korešpondenčnom hlasovaní spolu so zoznamami hlasujúcich s ich 

vyjadreniami sú archivované na sekretariáte ISRK.  

Mimoriadne zasadnutie pléna ISRK sa konalo 9. júla 2020 vo Zvolene, na ktorom boli zvolení 

členovia dozornej rady s funkčným obdobím od 10. júla 2020 (zoznam vyššie). Zápisnice zo 

zasadnutí pléna Inštitútu SRK sú zverejnené na intranete SRK.  
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Kolektívne členstvo v občianskom združení ISRK je dobrovoľné, žiadosť o členstvo predkladá 

rektor príslušnej vysokej školy a potvrdzuje ju riaditeľ inštitútu. Vysoká škola, ktorá je 

kolektívnym členom, je v združení reprezentovaná rektorom alebo osobou poverenou 

výkonom funkcie rektora. Na konci roku 2020 mal ISRK 31 kolektívnych členov a troch 

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 

• Vysoká škola múzických umení v Bratislave 
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• Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

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

• Žilinská univerzita v Žiline 
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Vyúčtovanie 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 

2020, ktorá je uložená na sekretariáte Inštitútu SRK. Zakúpený materiál a majetok je uložený 

na sekretariáte Inštitútu SRK. 

Činnosť SRK bola v roku 2020 podporená MŠVVaŠ SR poskytnutím finančných prostriedkov 

podľa § 102 ods. 2 písm. p) 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 2020 

Dotačná zmluva na rok 2020 č. 0519/2020 bola uzatvorená medzi MŠVVaŠ SR a Inštitútom 

SRK dňa 24. júla 2020. Dotáciu mohol Inštitút SRK čerpať do 31. decembra 2020. V roku 

2020 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 2020 príslušnej sekcii MŠVVaŠ SR listom č. 1/2021 zo dňa 8. januára 2021. Poskytnuté 

finančné prostriedky boli v roku 2020 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 2020 súhlasilo listom č. 

2021/9778:2-A1101 z 15. januára 2021.  
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Tab. č. 1 Výnosy a náklady ISRK v roku 2020 z finančných prostriedkov na činnosť SRK 

Výdavky Slovenskej rektorskej konferencie hradené z finančných 
prostriedkov poskytnutých v roku 2020 

Čerpanie za 
rok 2020 

I. 600 Bežné výdavky, z toho: 66 400,03 

1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 31 160,16 

2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10 968,97 

3. 630 Tovary a služby, v tom: 17 830,32 

3a) 631 Cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné) 4 279,73 

3b) 632 Energie, voda a komunikácie 643,91 

3c) 633 Materiál (výpočtová technika, všeobecný materiál, knihy, časopisy 
 a pod.) 

1 414,74 

3d) 636 Nájomné za nájom 5 491,20 

3e) 637 Služby (konferencie, služby, stravné lístky, dohody, poplatky, 
 stravovanie, provízia,  dane, dohody, IT, ...) 

6 000,74 

4. 640 Bežné transfery, v tom: 6 440,58 

4a) 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské 
 príspevky, nemocenské dávky,...) 

705,58 

4b) 649 Transfery do zahraničia (medzinárodnej organizácii) 5 735,00 

 

Vyúčtovanie všetkých výnosov a nákladov Inštitútu SRK za rok 2020 

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

z členských príspevkov. Výška členského príspevku pre kolektívnych členov na rok 2020 

bola schválená členmi na mimoriadnom zasadnutí pléna Inštitútu SRK, ktoré sa konalo 9. júla 

2020 vo Zvolene vo výške 1 000,- €. Účtovný príjem za členské príspevky za rok 2020 bol vo 

výške 31 000,- €. 

Podľa účtovnej uzávierky predstavovali celkové výnosy Inštitútu SRK v roku 2020 sumu vo 

výške 97 260,20 €, ako je uvedené v tabuľke č. 2. 

Tab. č. 2 Výnosy ISRK podľa účtovnej závierky v roku 2020 

VÝNOSY 

Úroky 0,00 € 

Prijaté členské príspevky 31 000,00 € 

Poskytnuté finančné prostriedky na činnosť SRK z MŠVVaŠ SR 66 400,00 € 

Vrátenie finančných prostriedkov na činnosť SRK za rok 2019 -139,80 € 

Výnosy celkom 97 260,20 € 
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Celkové náklady Inštitútu SRK podľa účtovnej závierky boli v roku 2020 vo výške 85 089,50 €. 

Ide o náklady, ktoré boli uhradené z poskytnutých finančných prostriedkov, členských 

príspevkov a vlastných fondov. Podrobnejší rozpis nákladov je uvedený v tabuľke č. 3. 

Tab. č. 3 Náklady ISRK podľa účtovnej závierky v roku 2020 

NÁKLADY 

  Dotácia Členské Spolu 

600 Bežné výdavky, z toho: 

   610 Mzdy, platy, služobné pomery a ostatné osobné 
vyrovnania 31 160,16 € 9 176,74 € 40 336,90 € 

   620 Poistné a príspevok do poisťovní 10 968,97 € 3 200,69 € 14 169,66 € 

   630 Tovary a služby, v tom: 17 830,32 € 7 056,35 € 24 886,67 € 

          631 Cestovné náhrady  4 279,73 € 657,36 € 4 937,09 € 

          632 Energie, voda, komunikácie (poštovné, telefón) 643,91 € 57,65 € 701,56 € 

          633 Materiál (výpočtová technika, všeobecný materiál, 
interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, softvér, 
reprezentačné) 1 414,74 € 772,53 € 2 187,27 € 

         634 Dopravné 0,00 € 24,00 € 24,00 € 

         635 Rutinná a štandardná údržba 0,00 € 247,14 € 247,14 € 

         636 Nájomné za nájom 5 491,20 € 1 513,50 € 7 004,70 € 

         637 Služby (konferencie, porady, semináre, sympózia, 
účastnícke poplatky, všeobecné služby , vizitky,  RTVS, služby IT, 
notárske služby, právne služby, stravné lístky, dohody, poplatky za 
vedenie účtov, ...) 6 000,74 € 3 784,17 € 9 784,91 € 

   640 Bežné transfery 6 440,58 € -744,31 € 5 696,27 € 

  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám, v tom: 705,58 € 0,00 € 705,58 € 

                   642 006 členské národným organizáciám-HSV SR   500,00 € 0,00 € 500,00 € 

                   642 014 jednotlivci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

                   642 015 na nemocenské dávky 205,58 € 0,00 € 205,58 € 

           649 Transfery do zahraničia, v tom: 5 735,00 € -744,31 € 4 990,69 € 

                   649 003 medzinárodným organizáciám  5 735,00 € -744,31 € 4 990,69 € 

NÁKLADY celkom 66 400,03 € 18 689,47 € 85 089,50 € 

 
Členské príspevky zahraničným a domácim organizáciám v roku 2020: 

• uhradený členský príspevok v EUA - 5 735,- €; 

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

Agreements Scenario & Modelling Study“ - 744,31 €; 

• uhradený členský príspevok v Hospodárskom sociálnom výbore SR („HSV SR“)  - 500,- €.  
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ISRK v roku 2020 nepodnikal a nemal žiadne výnosy podliehajúce dani z príjmu 

v zdaňovacom období. Na základe účtovnej závierky bol výsledok hospodárenia ISRK za 

obdobie roku 2020 vo výške 12 170,70 €. 

Prehľadnú informáciu o účtovnom zostatku na jednotlivých bankových účtoch a v pokladnici 

ISRK k 31. decembru 2020 predkladá tabuľka č. 4. Ide o zostatok z členských príspevkov a 

úrokov za predchádzajúce obdobie. 

Tab. č. 4 Zostatky na účtoch a v pokladnici ISRK k 31. 12. 2020 

Zdroj Celková hodnota 

Pokladnica 396,55 € 

Prima Banka 1,15 € 

Tatra banka 73 366,07 € 

VÚB banka 109 079,29 € 

Celkový súčet 182 843,06 € 

 
Výnosy akumulované vo fonde na účtoch ISRK v predchádzajúcich rokoch budú použité na 

financovanie aktivít SRK a chod ISRK v nasledujúcom období. 
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Sekretariát  
Na sekretariáte ISRK pracovali v priebehu roka 2020 dve zamestnankyne v trvalom 

pracovnom pomere (generálna sekretárka a  ekonómka s miestom výkonu práce v Bratislave) 

a tri zamestnankyne na skrátený pracovný úväzok (s miestom výkonu práce vo Zvolene).  

Zamestnanci Inštitútu SRK: 

 

Mgr. Mária Čikešová, 
PhD. 

Generálna sekretárka 

Tel. (0)903 232351 

srk@srk.sk 

 

Ing. Iveta Hlavatá 

Ekonómka 

Tel. (0)910 720 123 

sekretariat@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 

 

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 
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Táto výročná správa za rok 2020 bola schválená na 19. zasadnutí pléna Inštitútu SRK  

25. júna 2021 vo Zvolene.  

 
 

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 2020 

1. 13. - 14. 1. 2020 zasadnutie platformy Universities for Enlightment vo Viedni  – za SRK: prof. 

RNDr. Libor Vozár, CSc. a Mária Čikešová 

2. 14. – 15. 1. 2020  zasadnutie pracovnej skupiny EUA pre otvorenú vedu v Bruseli – za SRK: 

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

3. 17. 1. 2020  slávnostné novoročné prijatie členov SRK prezidentkou SR v Prezidentskom 

paláci v Bratislave 

4. 17. 1. 2020 mimoriadne zasadnutie SRK 

5. 24. 1. 2020 stretnutie SRK, RVŠ, ŠRVŠ – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

6. 29. 1. 2020 Memorandum o vzájomnej spolupráci uzatvorené s Úradom splnomocnenca vlády 

Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti 

7. 29. 1. 2020 stretnutie predstaviteľov RVŠ, ŠRVŠ a SRK v Bratislave, výstup: Spoločné 

priority reprezentácií vysokých škôl SR na obdobie 2020-2024 – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD. 

8. 30. -31. 1. 2020 stretnutie generálnych sekretárov a zasadnutie výboru EUA v Bruseli – za 

SRK: Mária Čikešová 

9. 13. 2. 2020 1. konzultačné stretnutie socio-ekonomických partnerov v Žiline – za SRK: prof. 

Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

10. 18. 2. 2020 slávnostný akt vymenovania rektorov prezidentkou SR - za SRK: Dr. h. c. prof. 

Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

11. 19. - 20. 2. 2020 zasadnutie RPWG EUA v Bruseli – za SRK: prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 

12. 24. 2. 2020 rozporové konanie k návrhu vyhlášky MŠVVaŠ SR o CREPČ a CREUČ 

LP/2019/654 – za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Mária Čikešová a zástupcovia 

vysokých škôl, ktoré predložili zásadné pripomienky (proces nie je uzatvorený) 

13. 26. 2. 2020 stretnutie predsedu ČKR prof. Ing. Petra Skleničku, CSc. a prezidenta SRK Dr. h. 

c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. vo Zvolene 

14. 11. 3. 2020 2. konzultačné stretnutie socio-ekonomických partnerov v Nitre – za SRK: doc. 

Ing. Klaudia Halászová, PhD. 

15. 31. 3. 2020 videokonferencia prezídia SRK - zápisnica 

16. 31. 3. 2020 stretnutie predstaviteľov reprezentácií vysokých škôl RVŠ, ŠRVŠ a SRK (online) 

- za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

17. 2. 4. 2020 stretnutie na pôde MŠVVaŠ SR na pozvanie ministra Branislava Gröhlinga – za 

SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prof. RNDr. Pavol 

Sovák, CSc. (online), ďalší účastníci prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. Ing. Miroslav 
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Fikar, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. (online), prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., 

MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH., Mgr. Jozef Jurkovič 

18. 17. 4. 2020 webinár EUA „Annual Conference Webinar #1: Strength in numbers – can 

university alliances change the game?“ 

19. 27. 4. 2020 telefonický rozhovor predsedu ČKR prof. Ing. Petra Skleničku, CSc. a prezidenta 

SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. 

20. 8. 5. 2020 slávnostný akt vymenovania rektorov prezidentkou SR - za SRK: Dr. h. c. prof. 

Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

21. 15. 5. 2020 rokovanie GS NRK EUA (online)  

22. 27. 5. 2020 stretnutie predstaviteľov reprezentácií vysokých škôl, ďalších asociácií v sektore 

s vedením Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) v 

Bratislave - za SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

23. 27. 5. 2020 rokovanie GS NRK členov EUA (online) - za SRK: Mária Čikešová 

24. máj 2020 3 webináre EUA k otvorenej vede a hodnoteniu výskumu/výskumníkov (online) 

25. máj 2020 2 webináre Dimensions Digital Science pre slovenské VŠ, za SRK: Mária Čikešová 

26. 2. 6. 2020 7. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, 

mládež a šport v Bratislave – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

27. 2. 6. 2020 rokovanie Steering committee projektu Read & Publish agreements (online) – za 

SRK: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. a Mária Čikešová 

28. 5. 6. 2020 39. zasadnutia Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre 

implementáciu RIS3 (SKS3) v Bratislave – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

29. 5. 6. 2020 webinár „Metodika tvorby Integrovaných územných stratégii“ – za SRK: Mária 

Čikešová  

30. 9. 6. 2020 neformálne zasadnutie GS NRK členov EUA (online) 

31. 9. 6. 2020 online zasadnutie expertnej skupiny EUA k Otvorenej vede/vede 2.0 v Bruseli – za 

SRK: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

32. 18. 6. 2020 stretnutie so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Ľudovítom Paulisom – za SRK: 

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

33. 18. 6. 2020 hodnotenie „Veľvyslanectvo mladých“ – za SRK:  doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, 

PhD. 

34. 18. 6. 2020 webinár BFUG „Recognition and information provision in the time of COVID-19: 

the role of Higher Education Institutions“ (online)  

35. 19. 6. 2020 40. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre 

implementáciu RIS3 (SKS3) v Bratislave – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

36. 24. 6. 2020 stanovisko SRK k otázke plagiátorstva 
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37. 30. 6. 2020 online rokovanie predstaviteľov SRK, RVŠ a ŠRVŠ - za SRK Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD. a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  

38. 30. 6. 2020  41. zasadnutie SKS3 v Bratislave - za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, 

CSc.  

39. 8. 7. 2020 zasadnutie prezídia SRK vo Zvolene 

40. 9. 7 .2020 92. zasadnutie SRK vo Zvolene 

41. 10. 7. 2020 videokonferencia pracovnej skupiny EUA RPWG – za SRK: prof. RNDr. Roman 

Boča, DrSc. 

42. 14. 7. 2020 slávnostné vymenovanie profesorov prezidentkou SR - za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD. 

43. 14. 7. 2020 stretnutie k projektu Študentská osobnosť Slovenska v gescii JCI-Slovensko - za 

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

44. 23. 7. 2020 konzultačné stretnutie prezídia SRK s predsedom a podpredsedom SAAVŠ – za 

SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. a prof. 

RNDr. Libor Vozár, CSc. 

45. 4. 8. 2020 prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. sa pripojil k spoločnému 

vyhláseniu NRK Joint Statement of National Rectors´ Conferences to the members of the 

European Parliament on the budgetary decisions of the European Council of 21 July 2020  

46. 3. 9. 2020 stretnutie k národnej stratégii o otvorenej vede – za SRK: prof. RNDr. Roman Boča, 

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

47. 9. 9. 2020 zasadnutie prezídia SRK v Bratislave 

48. 9. 9. 2020 93. zasadnutie SRK v Bratislave 

49. 10. 9. 2020 bilaterálny rozhovor v rámci OECD/EK projektu „Zlepšovanie vysokého školstva 

na Slovensku“ - za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.; 

50. 18. 9. 2020 videokonferencia Magna Charta Observatory Forum: What lessons are we 

learning from COVID-19? - za SRK: Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

51. 21. 9. 2020 videokonferencia Riadiaci výbor IS SOFIA – za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, 

CSc. (člen riadiaceho výboru) a prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

52. 21. -22. 9. 2020 videokonferencia EUA Funding Forum 2020 - za SRK: Mgr. Mária Čikešová, 

PhD. 

53. 29. 9. 2020 videokonferencia EUA Bologna series x1/7 – Closing the gap: the Bologna 

Process in higher education institutions - za SRK: Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

54. 6. 10. 2020 zasadnutie prezídia SRK v Banskej Bystrici 

55. 6. 10. 2020 94. zasadnutie SRK v Banskej Bystrici 
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56. 12. 10. 2020 zasadnutie pracovnej skupiny RPWG EUA (VTC) – za SRK: prof. Ing. Roman 

Boča, DrSc. 

57. 27. 10. 2020 rokovanie Komisie pre posudzovanie návrhov na udelenie Ceny za vedu a 

techniku 2020 - za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

58. 29. 10. 2020 20. zasadnutie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie (VTC) – za SRK: Dr. h. 

c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

59. 30. 10. 2020 zasadnutie výboru EUA (VTC) – za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a Mgr. 

Mária Čikešová, PhD  

60. 30. 10. 2020 mimoriadne zasadnutie SRK – online 

61. 3. 11. 2020 workshop OECD Akčný plán pre urýchlenie implementácie projektov v oblasti 

výskumu a inovácií (VTC) - za SRK: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a Mgr. Mária Čikešová, 

PhD. 

62. 12. 11. 2020 – odovzdávanie Ceny SRK za umenie v Bratislave – za SRK: prof. Ing. 

Ferdinand Daňo, PhD. 

63. 18. 11. 2020 slávnostný akt vymenovania profesorov prezidentkou SR - za SRK: Dr. h. c. 

prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

64. 19. 11. 2020 konferencia ministrov zodpovedných za vysoké školstvo v rámci EHEA (VTC) - 

za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

65. 26. 11. 2020 Stretnutie s expertmi ENQA v rámci projektu zosúladenia činnosti agentúr 

zúčastnených krajín s ESG – za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Edita 

Hekelová, PhD., RNDr. Eva Vigľašová, PhD. a Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

66. 27. 11. 2020 46. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre 

implementáciu RIS3 (VTC) – za SRK Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav kmeť, CSc. 

67. 3. 12. 2020 5. kolo Národnej konzultácie k návrhu Partnerskej dohody – „Sociálnejšia Európa“ 

– „Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko“ – za SRK: Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

68. 3. 12. 2020 slávnostný akt vymenovania rektorov prezidentkou SR - za SRK: Dr. h. c. prof. 

Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

69. 7. – 9. 12. 2020 Medzinárodný kongres ITAPA 2020 – za SRK: Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

70. 8. 12. 2020 zasadnutie pléna Rady vysokých škôl – za SRK: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia 

Kurilovská, PhD. 

71. 11. 12. 2020 95. zasadnutie SRK v Bratislave 


