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Úvodné slovo prezidenta SRK 
 

Milé dámy, vážení páni, 

dňa 25. novembra 2017 uplynulo 25. rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, 

ktorá je dnes jednou z troch reprezentácií vysokých škôl a ktorá združuje rektorky a rektorov 

vysokých škôl menovaných prezidentom Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sme 

zorganizovali slávnostné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie 18. decembra 2017 

za účasti predsedu výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Národnej rady SR Ľubomíra 

Petráka a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy 

Nachtmanovej.   

Slovenská rektorská konferencia vznikla transformáciou Slovenskej sekcie Klubu rektorov 

českých a slovenských vysokých škôl 25. novembra 1992. Prvým prezidentom Slovenskej 

rektorskej konferencie alebo aj Konferencie rektorov slovenských vysokých škôl bol rektor 

Univerzity Komenského v Bratislave profesor Juraj Švec. Slovenská rektorská konferencia sa 

inštitucionalizovala ako občianske združenie v roku 1997, kedy boli schválené aj prvé stanovy 

a potvrdené Ministerstvom vnútra SR. Podľa stanov bolo strategickým cieľom SRK 

koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania 

vysokoškolskej politiky. V roku 2002 zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách zmenil 

postavenie SRK, ktorú zaradil k reprezentáciám slovenských vysokých škôl, čo bolo rektormi 

vnímané ako oficiálne uznanie ich činnosti. Slovenská rektorská konferencia ako orgán 

reprezentácie vysokých škôl schvaľuje alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá 

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

V priebehu rokov sa strategický cieľ SRK nezmenil, menila sa však členská základňa. V 

priebehu 25 rokov stáli na čele Slovenskej rektorskej konferencie desiati prezidenti - profesori 

Juraj Švec, Štefan Šlachta, Juraj Stern, Igor Hudoba, Miloš Somora, Milan Dado, Juraj Sinay, 

Vladimír Báleš, Libor Vozár a v súčasnosti Rudolf Kropil. V pléne konferencie pôsobilo viac 

ako 130 rektoriek a rektorov – významné osobnosti slovenského akademického života, vedy, 

kultúry a umenia. Za uvedené obdobie sa členovia Slovenskej rektorskej konferencie stretli 

na 82 riadnych zasadnutiach a na ďalších mimoriadnych zasadnutiach a podujatiach, ako boli 

konferencie a semináre. SRK okrem iného zabezpečila projekt inštitucionálneho hodnotenia 

vysokých škôl na Slovensku v spolupráci s Európskou asociáciou univerzít. V roku 2005 sa 

členovia SRK prihlásili k princípom Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu 

správania pre nábor výskumných pracovníkov. SRK sa počas svojej existencie spojila s 

„Vzdelávanie a kultúra 

sú kľúčom k budúcnosti 

- tak pre jednotlivcov, 

ako aj pre spoločnosť. 

Je to príležitosť, ako 

premeniť okolnosti na 

príležitosti, ako ľudí 

naučiť kriticky myslieť a 

ako sa dohodnúť v 

spoločnosti 

individualít.“ 

Z príhovoru predsedu 

Výboru Národnej rady 

SR pre vzdelávanie, 

vedu, mládež a šport 

Ľubomíra Petráka 

k členom SRK, 

18. 12. 2017  
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podnikateľskou sférou pri udeľovaní ceny Werner von Siemens Excellence Award, s Ľudovou 

bankou, a. s. udeľovala Grand Prix za vzdelanosť a  od roku 2012 udeľuje Cenu SRK za 

umenie.  

Slovenská rektorská konferencia reprezentuje vysoké školy, ktoré sú podľa slovenskej 

legislatívy vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne.  

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

prezident Slovenskej rektorskej konferencie a riaditeľ Inštitútu SRK 

31. januára 2018 

 
Obr.1/ Bývalí  prezidenti SRK a súčasný prezident SRK sa stretli 18. decembra 2017 na Vígľaši - zľava prof. Ing. Milan Dado, 
PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Autor: V. 
Veverka. 
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Úvodná štatistika 
Členmi SRK boli k 31. 12. 2017 19 rektori a rektorky verejných vysokých škôl, 3 predstavitelia 

štátnych vysokých škôl a 8 zo súkromných vysokých škôl. Zloženie členskej základne SRK 

na konci roka 2017 ilustruje graf č. 1. 

Graf č. 1 Zloženie členov SRK na konci roka 2017 (zdroj: SRK) 

 
 

SRK prostredníctvom svojich členov reprezentuje záujmy slovenských vysokých škôl 

a univerzít, ich študentov, akademických a nepedagogických zamestnancov. Na základe 

odhadu ide o 22 940 zamestnancov, z toho tvoria pedagogickí zamestnanci viac ako 51 % 

(údaje za nepedagogických zamestnancov poskytujú len verejné vysoké školy). Na vysokých 

školách študovalo na Slovensku spoločne v roku 2017 140 047 denných a externých 

študentov.   

Graf č. 2 Štatistické údaje o vysokom školstve (zdroj: CVTI SR (2017) Štatistická ročenka školstva – vysoké školy 

2017/18 a MŠVVaŠ SR (2017) Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2016) 
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Prehľad o rokovaniach SRK a Inštitútu SRK a ich orgánov v roku 2017 predkladá graf č. 3. 

Graf č. 3 Prehľad rokovaní SRK a Inštitútu SRK v r. 2017 

 
 

 
Obr.2/ Členovia a hostia na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti 25. výročia založenia SRK, 18. decembra 2017 na Vígľaši. 
Autor: V. Veverka. 
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Orgány a členovia SRK 
Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie (2016 – 2018) 

 

                                           

  

 
Obr.3/ Stretnutie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martiny Lubyovej, PhD. s prezídiom SRK  
2. októbra 2017. Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVaŠ SR“). 

 

Viceprezident SRK  
Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (vo funkcii od 5. júna 2014,               
II. funkčné obdobie) 

Prezident SRK  
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (vo funkcii od 5. júna 2014,  
II. funkčné obdobie) 

Viceprezident SRK  
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. (vo funkcii od 5. júna 2014,  
II. funkčné obdobie) 
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Členovia Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2017 

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

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

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

Rektorky a rektori verejných vysokých škôl, ktorí boli v roku 2017 členmi SRK (abecedné 

poradie): 

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

univerzity v Nitre 

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

 
Obr.4/ Členovia SRK dňa 19. decembra 2017 na Vígľaši. Autor: V. Veverka 

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

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

v Trenčíne 

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

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

• prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. - rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku  
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• Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. – rektor Univerzity J. Selyeho v Komárne (od  

24. 1. 2017) 

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

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

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

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

(† 29. 11. 2017)  

• Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. - rektor Univerzity  Komenského v Bratislave 

 
Obr.5/ Členovia SRK 19. decembra 2017 na Vígľaši. Autor: V. Veverka 

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

a farmácie v Košiciach 

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

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

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

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

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

• doc. RNDr. János Tóth, PhD. - rektor Univerzity J. Selyeho v Komárne (do 23. 1. 2017) 

• prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. - rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
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Rektorka a rektori štátnych vysokých škôl, ktorí boli v roku 2017 členmi SRK (abecedné 

poradie): 

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

Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 

• Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - rektorka Akadémie Policajného zboru v 

Bratislave 

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

 
Rektorky a rektori súkromných vysokých škôl, ktorí boli v roku 2017 členmi SRK (abecedné 

poradie) 

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

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

verejnej správy v Bratislave 

 
Obr.6/ Členovia SRK a hostia počas slávnostného zasadnutia 18. decembra 2017 na Vígľaši. Autor: V. Veverka 
 

• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. - rektorka Vysokej školy manažmentu v Trenčíne  

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

sv. Alžbety v Bratislave (do 18. 3. 2017) 
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• 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 (od 19. 3. 2017) 

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

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

podnikania ISM v Prešove 

• prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. - rektor Paneurópskej vysokej školy (do 19. 3. 2017) 

• Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. - rektor Paneurópskej vysokej školy (od 20. 3. 2017) 

 
Pracovné komisie Slovenskej rektorskej konferencie (2017) 

Na pôde Slovenskej rektorskej konferencie sú zriadené pracovné komisie so špecifickým 

zameraním, ktorých cieľom je podporiť činnosť SRK a jej prezídia. Zloženie komisií bolo 

naposledy aktualizované v roku 2015.  

Menný zoznam členov pracovných komisií v roku 2017: 

Pracovná komisia SRK pre ekonomické záležitosti 

Predseda: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

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

Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. a  

prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. 

Pracovná komisia SRK pre riadenie ďalšej prevádzky FIS na verejných vysokých školách 

Predsedníčka: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

Členovia: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. a Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

Pracovná komisia SRK pre výskum 

Predseda: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

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

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

Pracovná komisia SRK pre vzdelávanie 

Predseda: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 
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Členovia: Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.,  

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. a Dr. h. c. prof. MVDr. 

Jana Mojžišová, PhD. 

Právna pracovná komisia SRK 

Predseda: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (do 19. 3. 2017) 

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

 
Obr.7/ Členovia SRK a hostia na 81. zasadnutí 24. apríla 2017 v Bratislave. Autor: Zuzana Jojárt, EU. 

 

Pracovná komisia SRK pre šport 

Predseda: Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. († 29. 11. 2017) 

Členovia: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (do 19. 3. 2017) a doc. RNDr. János Tóth, PhD. (do  

23. 1. 2017) 

Mandátová (volebná) komisia SRK 

Predseda: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (do 19. 3. 2017) 

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

Právne postavenie SRK 

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

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

reprezentácie vysokých škôl v Slovenskej republike. 

 
Obr.8/ 81. zasadnutie SRK 24. apríla 2017 v Bratislave. Zľava Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prof. Stanislav Stankoci, 
akad. mal., prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 
Autor: Zuzana Jojárt, EU. 

Poslanie a ciele SRK 

Slovenská rektorská konferencia venuje svoju pozornosť predovšetkým koordinácii a podpore 

činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky.  

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

k návrhom, ktoré jej predkladá podľa zákona minister/ka školstva, vedy, výskumu a športu 

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

a) vyjadruje k návrhu ministra na vymenovanie a odvolanie predsedu, podpredsedu a 

ďalších členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (ďalej 

len Akreditačná komisia) (§ 81 ods. 2 zákona), 

Slovenské univerzity 

a vysoké školy musia 

byť aktívnou súčasťou 

Európskeho 

vysokoškolského 

priestoru a Európskeho 

výskumného priestoru. 
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b) vyjadruje k návrhu ministra na odvolanie člena Akreditačnej komisie (§ 81 ods. 8 zákona), 

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

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú, vývojovú alebo 

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

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

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

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

e) schvaľuje obmedzenie alebo odňatie pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy 

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

zákona),  

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

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

zákona), 

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

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

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

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

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

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

SRK pri napĺňaní cieľa a podpory činnosti rektoriek a rektorov ďalej: 

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

republike, 

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

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

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

k platným právnym predpisom uvedeného zamerania, 

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

informácií medzi nimi, 

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

inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s Európskou asociáciou univerzít. 
Obr. 9 Rozšírené 
zasadnutie prezídia 
SRK 19. decembra 
2017 vo Zvolene

Autor: P. Koreň, 
TUZVO
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Správa o činnosti SRK  
Členom SRK môže byť len rektor/ka vymenovaný prezidentom SR a to dňom svojho nástupu 

do funkcie. K 31. decembru 2017 mala Slovenská rektorská konferencia 30 členov, osoby 

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

hlasovať.  

Orgánmi SRK sú podľa štatútu prezident SRK a prezídium SRK. Na 76. zasadnutí SRK dňa 

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

h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. ako prezident, Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. ako viceprezidenti. Súčasné funkčné obdobie prezidenta 

a viceprezidentov skončí 4. júna 2018.  

 
Obr. 10/ Prezídium SRK počas 81. zasadnutia 24. apríla 2017 v Bratislave. Zľava Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 
viceprezident, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident, Mgr. Mária Čikešová, generálna sekretárka (nie je členkou 
prezídia) a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., viceprezident. Autor: Zuzana Jojárt, EU. 

 

Program prezídia SRK (2016 – 2018) 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. vo svojom programe prednesenom pred voľbami 

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

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

partnera Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a systematickú prácu s verejnou 

"SRK je presvedčená, že 

v diskusii s akademickou 

obcou a pri rešpektovaní 

jej návrhov, bude prijatý a 

akademickým prostredím 

akceptovaný nový zákon o 

vysokých školách. Ide o 

strategickú požiadavku 

SRK," uviedol prezident 

SRK Rudolf Kropil. 

SME, 25. 4. 2017  
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mienkou v prospech pozitívneho vnímania vysokých škôl. Kvalita vysokého školstva je 

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

vzdelávacej činnosti, jej internacionalizáciu a zmeny v systéme hodnotenia kvality. Cieľom 

SRK vo vedecko-výskumnej oblasti je najmä skvalitnenie prostredia pre vedu a inovácie, 

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

má aktívne vystupovať a participovať na rozhodovaní o rozdeľovaní rozpočtových zdrojov pre 

vysoké školy, ale aj mimorozpočtových zdrojov ako štrukturálne fondy EÚ, grantové schémy 

a pod. Informácie o činnosti prezídia sú súčasťou správy. 

 
Obr.11/ 82. zasadnutie SRK 24. októbra 2017 v Bratislave – predsednícky stôl zľava Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., 
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. Autor: UK 

 

Domáce aktivity SRK 

V priebehu roka 2017 sa konali tri riadne zasadnutia SRK, slávnostné zasadnutie pri 

príležitosti 25. výročia založenia SRK a spoločné zasadnutie Slovenskej a Českej konferencie 

rektorov, päť riadnych a mimoriadnych zasadnutí prezídia SRK, jedno zasadnutia pléna 

Inštitútu SRK, zasadnutie dozornej rady Inštitútu SRK a zasadnutie Hodnotiacej komisie Ceny 
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SRK za umenie. 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 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rady vysokých škôl SR, Študentskej rady 

vysokých škôl SR, Akreditačnej komisie, Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a 

Asociácie doktorandov Slovenska.  

 

 
Obr. 12/ Zasadnutie rozšíreného prezídia SRK 19. decembra 2017 vo Zvolene. Autor: P. Koreň, TUZVO. 

 

SRK na svojich rokovaniach v roku 2017 diskutovala o koncepčnom dokumente Národný 

program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“- Návrh cieľov v oblasti 

vysokého školstva. K návrhu prijali členovia SRK dňa 13. januára 2017 samostatné 

stanovisko, ktorým ocenili zámer Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sústrediť 

pozornosť na kvalitu činnosti vysokých škôl na Slovensku a vykonať zásadné reformy v 

kľúčových oblastiach ich poslania. Avšak predložený návrh neobsahoval podľa SRK aktuálne 

východiská, analýzu slabých a silných stránok vysokoškolského sektora, ani komplexné 

systémové riešenia na dosiahnutie určených cieľov. Na druhej strane bol formulovaný 

všeobecne, navrhnuté ciele boli skôr zámermi a dokumentu chýbala koncepcia a konkrétne, 

časovo vymedzené a merateľné ciele. Preto SRK žiadala prepracovať dokument na základe 

hĺbkovej spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej analýzy potrieb slovenskej spoločnosti na 
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nasledujúce obdobie, vrátane zohľadnenia hodnoty dlhodobej akademickej kultúry v regióne, 

princípu univerzitnej autonómie a s rešpektovaním akademických práv a slobôd.  

SRK žiadala, aby bolo v návrhu doplnené umelecké vzdelávanie a tvorivá umelecká činnosť 

a aby bola problematika vedy, výskumu a inovácií podrobnejšie spracovaná. SRK ďalej 

deklarovala potrebu posilniť autonómiu vysokých škôl a zjednodušiť ich riadenie s dôrazom 

na integritu vysokej školy. Podporila diverzifikáciu vysokých škôl založenú na definovaní 

poslania vysokej školy s tým, že poslanie bude prepojené s novým systémom hodnotenia 

kvality, s novým spôsobom hodnotenia vedecko-výskumnej a tvorivej činnosti a prepojené aj  

 
Obr. 13/ 80. zasadnutie SRK 12. a 13. januára 2017 na Táloch. V popredí zľava prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. a  doc. Ing. Jozef 
Puttera, CSc. Autor: M. Čikešová, SRK. 

 
so systémom financovania. SRK opätovne apelovala na výrazné navýšenie finančných 

prostriedkov v sektore. Pri vytváraní nového systému zabezpečovania kvality SRK odporučila 

postupovať podľa českého modelu. SRK taktiež žiadala ponechať súčasný stav habilitácií a 

inaugurácií a pri legislatívnych zmenách posilniť v tejto oblasti autonómiu vysokých škôl. 

Vysoké školy by si mali podľa členov SRK aj stanoviť podmienky a kritériá pre prijímanie 

významných odborníkov zo zahraničia a z praxe na funkčné miesta. SRK odmietla diskusiu o 

spoplatnení štúdia pre študentov prijatých nad limit verejných zdrojov. 

MŠVVaŠ SR predložilo SRK prepracované znenie autorského návrhu Národného programu 

rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ a o ktorom členovia diskutovali na 81. 

zasadnutí 24. apríla 2017 v Bratislave. Okrem autorského návrhu boli predmetom rokovania 

SRK na pôde Ekonomickej univerzity aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
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131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a návrh zákona o 

zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. K všetkým trom návrhom prijala SRK 

osobitné stanoviská. SRK však upozornila na potrebu časovo a vecne zosúladiť prijímanie 

jednotlivých krokov tak, aby legislatívne návrhy rezortu školstva vychádzali zo strategických 

princípov schválených vládou SR a neboli prijímané súbežne so stratégiou. Postup MŠVVaŠ 

SR by tak spôsobil dvojkoľajnosť stratégie a prijatých legislatívnych noriem. 

SRK vo svojom stanovisku vyjadrila pochybnosti o aktualizovanom návrhu, ktoré stále 

nepredložilo ucelené riešenia. Absentovala hĺbková spoločenská, ekonomická a kultúrna 

analýza potrieb vysokých škôl a rozvoja slovenskej spoločnosti na nasledujúce obdobie. SRK 

žiadala MŠVVaŠ SR vybrať a definovať principiálne problémy slovenského vysokého školstva 

spoločne s reprezentáciami vysokých škôl v rámci „Memoranda o spolupráci na stratégii pre 

vysoké školstvo“, ktoré malo zaviazať participujúce strany na tvorbe koncepcie nového 

zákona o vysokých školách a zákona o zabezpečovaní kvality. 

SRK definovala, ako svoju zásadnú požiadavku, rozvoj akademickej kultúry na Slovensku na 

princípe univerzitnej autonómie a pri rešpektovaní akademických slobôd. Stratégia by sa mala 

preto podľa SRK zamerať na štyri kategórie autonómie a to organizačnú, finančnú, personálnu 

a akademickú a na základe úspešných vzorov z európskych vysokoškolských systémov 

priniesť opatrenia, ktoré povedú k posilneniu autonómie a k zjednodušeniu riadenia vysokých 

škôl. Európske štúdie a analýzy dokazujú, že čím majú vysoké školy vyššiu mieru autonómie, 

tým sú úspešnejšie v medzinárodných porovnaniach. Autorský text iba procesne navrhol 

zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, ale neobsahoval konkrétne pravidlá 

fungovania - ako napríklad zodpovednosť orgánov vysokej školy pri inštitucionálnej 

akreditácii. Ostatné prvky systému boli riešené parciálne. V autorskom návrhu naďalej chýbali 

konkrétne, časovo vymedzené a merateľné ciele. SRK vyzvala k dopracovaniu stratégie ako 

ucelenej, realistickej a progresívnej koncepcie rozvoja vysokého školstva. 

Rektori a rektorky vyjadrili požiadavku výrazne zvýšiť výdavky z verejných zdrojov na vysoké 

školy, ak má byť dosiahnutá požadovaná kvalita vysokoškolského vzdelávania a tvorivej 

činnosti. SRK dlhodobo žiada zvyšovať verejné zdroje na vysoké školy min. o 60 mil. eur 

ročne (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola 

zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej 

činnosti na vysokých školách v súlade so záväzkom vlády SR vyjadreným v „Programovom 

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

investície do školstva“. 
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Autorský návrh „Učiace sa Slovensko“ a návrh Národného programu rozvoja výchovy 

a vzdelávania boli jedným z bodov prvého rokovania s ministerkou školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. Na rokovaní vzali členovia SRK na vedomie informáciu o využití dokumentu 

„Učiace sa Slovensko“, trvali však na svojich predchádzajúcich stanoviskách k uvedenému 

dokumentu, ako aj k legislatívnym návrhom v oblasti vysokého školstva. 

 
Obr.14/ Členovia SRK počas 81. zasadnutia 24. apríla 2017,  zľava Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., prof. Ing. Robert 
Redhammer, PhD., Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. Autor: Zuzana Jojárt, EU. 
 

Stanovisko SRK k autorskému návrhu tlmočili členovia prezídia SRK nielen politickým 

reprezentáciám, ale aj v médiách a v akademickej obci. V diskusnej relácii Z prvej ruky v 

RTVS – Rádio Slovensko k programu Učiace sa Slovensko dňa 3. 5. 2017 za SRK vystúpil 

viceprezident Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Všetky stanoviská SRK boli zverejnené 

na webovom sídle SRK a zaslané do tlačových agentúr.  

Dôležitým prvkom kvality vysokoškolského prostredia je legislatívny rámec. Prezídium SRK 

sa stretlo na pôde MŠVVaŠ SR dňa 7. marca 2017 so zástupcami rezortu, aby rokovali 

o rozsahu novelizácie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a obsahu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. 

Napriek predchádzajúcim rokovaniam, musela SRK v apríli 2017 vyzvať ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR stiahnuť predloženú novelu vysokoškolského zákona, keďže 

neposkytoval zásadnú zmenu v prospech skvalitnenia vysokoškolského prostredia, ktoré 
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naopak ohrozovala vecnými chybami. SRK žiadala pripraviť najneskôr do polovice volebného 

obdobia vlády SR (2016 – 2020) návrh nového zákona o vysokých školách, ktorý rámcovým 

spôsobom vytvorí pravidlá a podmienky pre skutočnú modernizáciu a zefektívnenie 

slovenského vysokého školstva. SRK vyjadrila presvedčenie, že v diskusii s akademickou 

obcou a pri rešpektovaní jej návrhov, bude prijatý a akademickým prostredím akceptovaný 

nový zákon o vysokých školách. V prípade, že sa nepodarí naplniť požiadavku nového 

vysokoškolského zákona, SRK žiadala selektovať aktuálne problémy vysokého školstva na 

Slovensku, ktoré by riešila nová novelizácia. 

 
Obr.15/ Členovia SRK a hostia počas 81. zasadnutia 24. apríla 2017,  zľava prof. Stanislav Stankoci, akad. maliar, prof. RNDr. 
Ľubomír Zelenický, CSc., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. Ing. Stanislav Kmeť, 
CSc., prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc., doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. a prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Autor: Zuzana 
Jojárt, EU. 

 

Nedostatkom slovenského vysokoškolského sektora, ktorý môže výrazne ovplyvniť uznávanie 

kvalifikácií, je chýbajúce nadnárodné akceptovanie domáceho akreditačného orgánu. 

Nápravu mal priniesť návrh zákona o zabezpečovaní kvality, ktorého ambíciou malo byť 

sprehľadnenie problematiky, prijatie postupov a odporúčaní smerom k vysokým školám, 

úprava právomocí a postavenia hodnotiaceho orgánu a vyjasnenie vzťahov medzi vysokými 

školami, hodnotiacim orgánom a štátom v súlade so Štandardami a usmerneniami na 

zabezpečovanie kvality v Európskom vysokoškolskom priestore („ESG 2015“). 
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SRK však nepodporila predložený návrh zákona o zabezpečovaní kvality vo 

vysokoškolskom sektore, pretože nebol jednoznačný, zameriaval sa viac menej na 

formálne fungovanie hodnotiaceho orgánu. SRK predpokladala problémy pri kreovaní, 

chode a financovaní novej agentúry. Predkladateľ návrhu opäť kládol prioritu na kontrolné 

mechanizmy, pričom návrh podporil len jednu z foriem vonkajšieho hodnotenia - 

akreditáciu (schvaľovanie podľa vopred známych minimálnych kritérií), hoci agentúra by 

mohla poskytovať aj iné služby, napr. audit a review na viacerých úrovniach. Vnútorným 

procesom bol v návrhu venovaný jeden paragraf, pričom dlhodobo sa v Európskom 

vysokoškolskom priestore zdôrazňuje ich dôležitosť. Ale v prípade niektorých aspektov 

fungovania agentúry bol návrh zase príliš detailný. SRK upriamila pozornosť aj na nejasný 

postup pri revízii Sústavy študijných odborov.  

Stanoviská SRK boli predložené v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Na 

rozporových konania k návrhu novely vysokoškolského zákona a návrhu zákona o 

zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania sa dňa 5. mája 2017 na rezortnom 

ministerstve zúčastnili za SRK viceprezidenti prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a Dr. h. 

c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a generálna sekretárka Mária Čikešová 

Členovia SRK sa v roku 2017 venovali na svojich zasadnutiach aj problematike 

financovania vysokých škôl, korekcií k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, 

návrhu osobitných kritérií na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych študijných 

programov, návrhu východísk pre tvorbu štátnej vednej politiky. V oblasti financovania 

vysokého školstva SRK dlhodobo žiadala zvyšovať verejné zdroje na financovanie 

vysokých škôl každoročne o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov, 

valorizácie miezd a doplatenia minimálnej mzdy) tak, aby bola zabezpečená úroveň kvality 

vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti. SRK preto na záver 

roka žiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo financií SR 

o navýšenie kapitoly na vysoké školy o min. 60 mil. eur v roku 2018.  

Svoju požiadavku SRK zopakovala aj v stanovisku prijatom na zasadnutí prezídia SRK za 

účasti ďalších členov SRK 19. decembra 2017 vo Zvolene. Na zasadnutí bol prerokovaný 

návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 

2018 a návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2018. 

SRK v stanovisku konštatovala, že návrh rozpočtu bol nedostatočný. V predloženej 

podobe nemôže vytvoriť podmienky pre rozvoj vysokého školstva na Slovensku, 

zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenských vysokých škôl v strednej Európe a 

zamedziť odchod vysokoškolákov do zahraničia, predovšetkým do Českej republiky. SRK 

sa vyjadrila, že súčasný model financovania verejného vysokého školstva považuje za 

prekonaný. Žiadala, aby diskusia o návrhu metodiky rozpisu dotácií s orgánmi 

Z uznesení SRK 

„Súčasný model 

financovania verejných 

vysokých škôl v 

kombinácii s platným 

legislatívnym rámcom 

nevytvárajú predpoklady 

pre rozvoj slovenského 

vysokého školstva a 

zvyšovanie kvality 

vzdelávania.“ 

SRK, 19. 12. 2017 
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reprezentácie vysokých škôl na rok 2019 začala v prvej polovici budúceho roka. Rektori tiež 

žiadali, aby návrh metodiky rozpisu dotácií rešpektoval potreby pracovného trhu, slovenskej 

spoločnosti a požiadavky vysokých škôl.  

SRK konštatovala, že metodika rozpisu dotácií v kombinácii so súčasne platným legislatívnym 

rámcom nevytvára predpoklady pre rozvoj vysokého školstva a zvyšovanie kvality 

vzdelávania. SRK opätovne žiadala, aby metodika nepodliehala každoročne zmenám, ktoré 

považuje za nesystémové a požadovala garanciu platnosti minimálne na tri roky. 

SRK vyjadrila na rokovaní 24. októbra 2017 súhlas s pripomienkami k návrhu osobitných 

kritérií na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov, ktoré 

predložilo MŠVVaŠ SR orgánom reprezentácie vysokých škôl. 

 
Obr.16/ Spoločné zasadnutie SRK a ČKR 8. – 9. júna 2017 v Prahe. Autor: ČKR. 

 

V oblasti korekcií čerpania zdrojov z eurofondov SRK žiadala rezortné ministerstvo preskúmať 

súčasný stav, aby nedochádzalo k rozporuplnému konaniu zo strany Výskumnej agentúry pri 

ich ukladaní. SRK tiež odporučila ustanoviť osobitnú komisiu zloženú zo zástupcov 

Výskumnej agentúry, MŠVVaŠ SR, SRK a iných príslušných inštitúcií a odborníkov, ktorá by 

mala posúdiť odôvodnenosť korekcií a navrhnúť vláde SR systémové riešenie súčasného 

neudržateľného stavu. 
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SRK na začiatku roka 2017 žiadala ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR profesora 

Petra Plavčana, aby zabezpečil prístup pre slovenských vedcov do vedeckých databáz. SRK 

dlhodobo upozorňovala MŠVVaŠ SR na potrebu obnovy licenčných zmlúv s dodávateľmi, 

ktoré by umožnili pokračovanie prístupu k elektronickým informačným zdrojom. 

V dňoch 8. a 9. júna 2017 sa konalo v Prahe spoločné zasadnutie Slovenskej rektorskej 

konferencie a Českej konferencie rektorov, na ktorom bolo prijaté spoločné uznesenie. Rektori 

vysokých škôl sa oboznámili so situáciou v oboch krajinách. Vzájomnú informovanosť o stave 

a vývoji slovenských a českých vysokých škôl považujú za dôležitý základný predpoklad 

spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu.  

 
Obr.17/ Spoločné zasadnutie SRK a ČKR 8. – 9. júna 2017 v Prahe, predsednícky stôl zľava: Mgr. Mária Čikešová, prof. doc. 
JUDr. Marek Šmid, PhD., prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., 
Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. a prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs. Autor: ČKR. 

 
Spoločným cieľom oboch reprezentácií je plnohodnotné zastúpenie vysokých škôl v 

Európskom vysokoškolskom priestore a Európskom výskumnom priestore. Vysoké školy 

oboch krajín vyjadrili požiadavku byť súčasťou diskusie o postavení univerzít v budúcej 

Európe a vyzvali politikov, aby pri definovaní európskej budúcnosti začlenili do svojich vízií aj 

postavenie a poslanie vysokých škôl, ktoré sú ako inštitúcie výnimočné tým, že spájajú 

vzdelávanie, výskum a inovácie. SRK a ČKR sa zhodli, že pokiaľ ide o legislatívu, najmä o 

zákon o vysokých školách, považujú v oboch krajinách za najdôležitejší princíp autonómie 

vysokých škôl, vrátane riadenia finančných tokov a rovnaký prístup k prostriedkom na vedu a 
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výskum. Za nemenej dôležité považujú kvalitný systém akreditácií, vecné hodnotenie kvality 

vysokých škôl a ich internacionalizáciu.  

Rektori konštatovali, že medzi spoločné problémy oboch krajín nepochybne patrí dlhodobá 

podfinancovanosť vzdelávania, výskumu a vývoja. SRK a ČKR vidia veľké problémy v 

hodnotení výsledkov vedy a výskumu, pretože ani v jednej z oboch krajín zatiaľ neexistuje 

kvalitná metodika hodnotenia výskumných organizácií. Vysokoškolské sektory spoločne 

zdieľajú aj nové výzvy, ako sú globalizácia, demografický vývoj a technologický pokrok a sú 

si vedomé toho, že treba vzdelávať študentov, aby boli schopní adaptovať sa na potrebné 

zmeny počas celého pracovného života. To všetko pri efektívnom využívaní verejných a  

 

Obr.18/ Spoločné zasadnutie SRK a ČKR 8. – 9. júna 2017 v Prahe. Autor: ČKR. 

súkromných zdrojov, aj keď príjmy vysokých škôl v oboch krajinách sú nižšie, ako je priemer 

krajín EÚ alebo OECD.  

SRK a ČKR spoločne zdieľajú návrh Európskej asociácie univerzít a partnerských univerzít 

formulovaný v dokumente „Ambitious funding fo excellent research in Europe post-2020“, aby 

sa zvýšilo financovanie výskumu v Európe po roku 2020 v 9. rámcovom programe EÚ pre 

výskum a inovácie. Hlavným kritériom výberu projektov musí byť naďalej excelentnosť a 

zohľadnená by mala byť aj geografická diverzita. Pri krátení rozpočtu uvedeného rámcového 
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programu sú však ohrozené aj tie najkvalitnejšie návrhy projektov a úspešnosť vysokých škôl 

z nových členských krajín tak bude naďalej nízka. 

Dňa 27. októbra 2017 vydala SRK stanovisko k vyhláseniu troch ústavných činiteľov SR, 

v ktorom podporila členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii 

ako prioritu, ktorú deklarovali prezident SR, predseda Národnej rady SR a predseda vlády SR 

dňa 23. októbra 2017. 

Na záver roka 2017 si Slovenská rektorská konferencia pripomenula počas slávnostného 

zasadnutia dňa 18. decembra 2017 na Vígľaši 25. výročie založenia SRK. Slávnostného 

zasadnutia sa zúčastnili predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Národnej 

rady SR Ľubomír Petrák, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Oľga Nachtmanová, predseda Rady vysokých škôl doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda 

Študentskej rady vysokých škôl Bc. Bálint Lovász, bývalí prezidenti SRK Dr. h. c. prof. Ing. 

Juraj Stern, PhD., prof. Ing. Milan Dado, CSc., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a ďalší hostia. 

Vysokoškolská legislatíva 

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

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

pripomienkového konania. V druhom prípade členovia SRK predkladajú svoje písomne 

návrhy prezidentovi SRK. Rovnako postupuje SRK pri vybavovaní návrhov na nominácie, 

o ktoré ju požiadajú partnerské inštitúcie a organizácie. V priebehu roka 2017 SRK týmto 

spôsobom prerokovala nasledujúce návrhy a výzvy na nominácie:  

• Návrhy kandidátok na nomináciu v ankete Slovenka roka 2018 v kategórii Veda a 

výskum.  

• Návrh metodiky rozpisu na rok 2018 a návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

verejným vysokým školám na rok 2018. 

• Návrh Technickej univerzity v Košiciach na zmenu v Sústave študijných odborov SR 

– študijný odbor („ŠO“) 4.3.2. Environmentálne inžinierstvo. 

• Nominácia na medzinárodnú cenu Tuniskej republiky za islamské štúdiá za významný 

prínos pre islamské štúdiá. 

• Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Zmena 

Operačného programu Výskum a inovácie 2014 – 2020, verzia 3.0“. 

• Návrh osobitných kritérií na hodnotenie profesijne orientovaných bakalárskych 

študijných programov. 

• Prehľad vysokých škôl pre spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti EÚ (PESCO). 

Obr. 19/ Dr. h. c. 
prof. RNDr. Karol 
Mičieta, PhD.

Autor: Zuzana 
Jojárt, EU.
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• Zmena v Sústave ŠO: návrh Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na 

doplnenie opisu ŠO 5.2.3. Dopravné stroje a zariadenia. 

• Nominácia na Cenu SRK za umenie 2017. 

• Nominácie na „Cenu za vedu a techniku“ 2017 MŠVVaŠ SR, ktoré budú odovzdané 

počas Týždňa vedy a techniky 2017. Cena je rozdelená na nasledujúce kategórie: 

o Osobnosť vedy a techniky, 

o Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, 

o Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, 

o Popularizátor vedy, 

o Vedecko-technický tím roka. 

• Návrh predbežnej pozície MŠVVaŠ SR k príprave 9. rámcového programu EÚ pre 

výskum a inovácie.   

• Oznámenie o doručení návrhu na zmenu Sústavy študijných odborov SR - nový 

študijný odbor dejiny a teória múzických umení a audiovízie. 

• Zámer výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu MSP 

v najmenej rozvinutých okresoch s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08.  

• Zmena Operačného programu Výskum a inovácie (verzia 2.0) v súvislosti s 

technickou úpravou obálky politiky súdržnosti na roky 2017 – 2020. 

• Postúpenie informácie ohľadne zmapovania záujmu o štipendijné pobyty na Kube 

v akademickom roku 2018/19. 

• Štipendiá spoločnosti FPT pre slovenských študentov. 

• Aktualizácia roadmapy projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EK.  

• Unicore Materials Technology PhD award 2017. 

• Výzva na predloženie príspevku na 12th European Quality Assurance Forum (EQAF) 

"Responsible QA - committing to impact".  

• LP/2017/428 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na 

akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia 

uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách v 

medzirezortnom pripomienkovom konaní. 

• EUA výzva Call for experts in the field of energy. 

• 10th UNESCO Youth Forum - výzva na predkladanie návrhov na mladých ľudí (od 18 

do 24 rokov), ktorí sa venujú politikám UNESCO. 

• Prieskum medzi vysokými školami pre pracovnú komisiu na MŠVVaŠ SR o 

strednodobom hodnotení H2020 a k príprave FP9. 

• UNESCO výzva L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards 2018 

Edition.   

Obr. 20/ Dr. h. c. 
prof. Ing. Rudolf 
Kropil, PhD.

Autor: V. Veverka
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• Návrh na zmenu v Sústave študijných odborov SR: Univerzita Komenského v 

Bratislave predkladá zaradenie nového študijného odboru "Lekárske neurovedy". 

• Návrh na zmenu v Sústave študijných odborov SR: Technická univerzita v Košiciach 

predkladá v rámci ŠO Doprava (pridanie dvoch študijných odborov: (i) Výzbroj a 

technika ozbrojených síl a (ii) Operačné a bojové použitie ozbrojených síl do časti 

opisu f) Vymedzenie príbuzných študijných odborov a rozdielov medzi nimi. 

• Výzva na nominácie pre UNESCO ceny za gramotnosť - King Sejong cena a 

Konfuciova cena. Nosnou témou v roku 2017 je „Gramotnosť v digitálnom svete 

 
Obr.21/ Slávnostné zasadnutie SRK  18. decembra 2017 na Vígľaši. Autor: V. Veverka. 

 

• Návrhy s nomináciami do poradného panelu nezávislých expertov Programu civilnej 

vedeckej spolupráce ISEG pri NATO.  

• Výzva štipendijného programu UNESCO/International Centre for Sustainable Energy 

Development (ISEDC) v roku 2017 na 4 týždňový pobyt v oblastiach (i) Energia a 

udržateľný rozvoj, (ii) Ekologický manažment energetických zdrojov, (iii)  Obnoviteľná 

energia Sustainable and renewable energy power generation“. 

• Vyhlásenie UNESCO Kalinga ceny pre popularizáciu vedy pre jednotlivca, ktorý je 

uznávaným spisovateľom, editorom, prednášateľom, riaditeľom rozhlasových alebo 

televíznych programov, či filmovým producentom, ktorý približuje vedu, výskum a 
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techniku širokej verejnosti pre blaho spoločnosti, v prospech kultúrneho dedičstva 

národov alebo riešenie problémov ľudstva na národnej, regionálnej alebo 

medzinárodnej úrovni.  

• 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 a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.  

• Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.  

• Autorský návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa 

Slovensko vo verejnom pripomienkovom konaní.  

• Vyhlásenie 20. ročníka súťaže Vedec roka SR 2016 v kategóriách:  

o Vedec roka SR,  

o Vedkyňa roka SR,  

o Osobnosť roka v oblasti technológií,  

o Osobnosť roka v programoch EÚ,  

o Mladá osobnosť vedy.  

• Návrh Univerzity Komenského v Bratislave na zmenu v Sústave študijných odborov 

SR - opis študijného odboru 3.4.1 Právo. 

• Návrh Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na zmenu v Sústave študijných 

odborov SR - opis študijného odboru 3.1.16 Sociálne služby a poradenstvo. 

• Koncepčný dokument Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a 

vzdelávania, Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva). 

Nominácie a zastupovanie v komisiách, výboroch a radách 

V roku 2017 pôsobili zástupcovia a nominanti SRK v nasledujúcich domácich a zahraničných 

komisiách, výboroch a radách: 

• Doménová platforma inteligentnej špecializácie č. 5 Zdravé potraviny a životné 

prostredie (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) - Dr. h. c. prof. 

Ing. Peter Bielik, PhD., Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD.; 

• Doménová platforma inteligentnej špecializácie č.3 Digitálne Slovensko a kreatívny 

priemysel - Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (na rokovaní zastupoval prof. 

Stanislav Stankoci, akad. mal.); 

• Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania - doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.; 

• Európsky hospodársky a sociálny výbor ECOSOC - Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 

PhD.; 



S. 28 
 

Výročná správa SRK a ISRK 2017 
   

 

• Expert Group on Science 2.0/Open Science EUA – prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

(predtým prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.); 

• Expert Group on Smart Specialisation (RIS3) EUA - prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.; 

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

PhD.; 

• Komisia pre posudzovanie návrhov na udelenie Ceny za vedu a techniku – Dr. h. c. 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.; 

• Komisia pre program FIS SOFIA na MŠVVŠ SR - Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, 

PhD.; 

• Koordinačný výbor MŠVVaŠ SR pre revíziu Sústavy študijných odborov - doc. Ing. 

Vladimír Hiadlovský, PhD.; 

• Monitorovací výbor pre operačný program Výskum a inovácie na MŠVVaŠ SR - Dr. 

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

• Monitorovací výbor pre operačný program Vzdelávanie na MŠVVaŠ SR - doc. Ing. 

Jozef Habánik, PhD.; 

• Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku na MŠVVaŠ SR - Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD.; 

• Neformálna pracovná skupina pre nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie 

(FP9) na MŠVVaŠ SR – Mgr. Mária Čikešová; 

• Odborný a koordinačný orgán MŠVVaŠ SR na prípravu návrhov štátnych programov 

výskumu a vývoja na CVTI SR - Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Dr. h. c. prof. 

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

Kmeť, CSc.; 

• Pracovná komisia na prípravu operačného programu Výskum a inovácie v 

programovacom období 2014 – 2020 na MŠVVaŠ SR - Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana 

Čorejová, PhD.; 

• Pracovná skupina na posúdenie publikačných výstupov na MŠVVaŠ SR – prof. RNDr. 

Peter Moczo, DrSc. a Mária Arpašová; 

• Pracovná skupina na prípravu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania 

na MŠVVaŠ SR - Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 

• Pracovná skupina Rozvoj doktorandského štúdia na MŠVVaŠ SR - prof. doc. JUDr. 

Marek Šmid, PhD. a Mgr. Mária Čikešová; 

• Predsedníctvo APVV - prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.; 

• Rada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu štúdia študentov zo 

špecifickými potrebami na MŠVVaŠ SR – prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.; 

• Rada podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia na MŠVVaŠ SR - prof. 

doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.; 

Obr. 22/ Prof. doc. 
JUDr. Marek Šmid, 
PhD. a Dr. h. c. 
prof. Ing. Tatiana 
Čorejová, PhD. 
Autor: P. Koreň, 
TUZVO.
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• Rada solidarity a rozvoja SR na Úrade vlády SR - Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 

PhD.; 

• Rada vlády SR  pre vedu, techniku a inovácie na Úrade podpredsedu vlády SR pre 

inovácie a informatizáciu  - Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 

• Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj na Úrade podpredsedu vlády 

SR pre inovácie a informatizáciu - Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (na rokovaní 

zastúpil doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.); 

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

Kropil, PhD.; 

• Rada Výskumnej agentúry - Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (na rokovaní 

zastúpil Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.); 

• Research Policy Working Group na EUA - Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 

• Slovenská komisia pre UNESCO  - prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.; 

• Spoločný monitorovací výbor programu Interreg V - A SK – CZ – doc. Dr. Ing. Jaroslav 

Šálka (náhradníčka: doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD.); 

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

na Úrade podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a inovácie - Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD. a prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.; 

• Výberová komisia Rady pre program Erasmus+ - Mgr. Mária Čikešová; 

• Výbor pre rodovú rovnosť - Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.; 

• Zbor poradcov predsedu vlády SR - Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

Členovia prezídia a členovia SRK poverení prezidentom SRK participovali na viacerých 

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

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

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

vedy, výskumu a športu SR a na stretnutiach s ďalšími členmi vlády SR. Prezident SRK  

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. sa zúčastnil na rokovaniach Rady vlády SR pre vedu, 

techniku a inovácie, členovia prezídia a prezidentom poverení zástupcovia SRK sa zúčastnili  

na ďalších zasadnutiach, monitorovacích výboroch, a radách vlády SR. Zástupcovia SRK 

participovali aj na zasadnutiach ostatných reprezentácií vysokých škôl SR, na rokovaniach 

Akreditačnej komisie a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. 

Prezident SRK sa na základe pozvania Kancelárie prezidenta SR zúčastnil na slávnostnom 

vymenovaní vysokoškolských profesorov.  

Okrem iného prezident SRK rokoval so zástupcami zamestnávateľov. Dňa 26. októbra 2017 

sa zúčastnil na zasadnutí jedného zo zamestnávateľských zväzov v Podbrezovej, kde 

prezentoval vysoké školstvo v SR. Prezident zastupoval SRK v Hospodárskom a sociálnom 
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výbore SR („HSV SR“), kde pôsobil ako podpredseda.. Základným poslaním HSV SR je 

prispievať k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce a sociálneho dialógu medzi sociálnymi 

partnermi a organizáciami spoločností v Slovenskej republike s cieľom zvýšiť vzájomnú 

dôveru a porozumenie pri zdokonaľovaní modelu pluralitnej a participačnej demokracie v 

podmienkach Slovenska.  

Viceprezident SRK Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. sa zúčastnil otvorenia Týždňa 

vedy a techniky 2017 s príhovorom. Počas galavečera Týždňa vedy a techniky na Slovensku 

odovzdal prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. Cenu SRK za umenie 2017 

doktorandovi Vysokej školy múzických umení v Bratislave Mgr. art. Borisovi Prýglovi.  

Zástupca SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. sa zúčastnil na konzultačnom stretnutí 

Výskumnej agentúry v Bratislave dňa 21. marca 2017 k spolupráci pri nastavovaní programu 

s názvom „Rozvoj obchodu, inovácií a MSP“ financovaného z Finančného mechanizmu EHP 

a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 – 2021 pre komponent „Vzdelávanie, 

štipendiá, učňovstvo a podnikanie mladých“  

Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a generálna sekretárka boli poverení 

zastupovať SRK na stretnutiach neformálnej pracovnej skupiny generálneho riaditeľa Sekcie 

vysokých škôl na MŠVVaŠ SR pre Bologna Follow-up Group. Prvé a jediné stretnutie v roku 

2017 sa konalo dňa 22. mája. 

Na rokovaniach pracovnej skupiny zriadenej pri Sekcii vysokých škôl na rezortnom 

ministerstve a zameranej na rozvoj doktorandského štúdia sa zúčastňovali viceprezident SRK 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a generálna sekretárka. Výstupom činnosti pracovnej 

skupiny by mal byť návrh opatrení, ktoré sa stanú  podkladom pre vypracovanie plánu pre 

rozvoj doktorandského štúdia.  

V priebehu roka 2017 zastupoval SRK prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. na zasadnutiach Stálej 

komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3. 

Na základe pozvania z Európskej komisie Education and Culture Directorate General („DG 

EAC“) sa zástupca SRK prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. a generálna sekretárka zúčastnili 

dňa 11. októbra 2017 na diskusii so zástupcami Európskej komisie k národnému hodnoteniu 

európskeho semestra 2017 v rámci stratégie Európa 2020. Hodnotenie sa zameralo na 

situáciu vo vysokom školstve. 

Zástupkyňa SRK Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. sa ako členka Riadiaceho výboru 

projektu SOFIA zúčastnila na niekoľkých rokovaniach výboru na MŠVVaŠ SR. 

Obr.23/ Slávnostné 
zasadnutie SRK  
18. decembra 2017 
na Vígľaši. Autor: 
V. Veverka.
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Zástupca SRK doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. otvoril 19. októbra 2017 v Žiline Slovenské 

doktorandské fórum, ktorého konanie  SRK aj finančne podporila. 

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

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

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

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

a zahraničia.  

Podpora študentov a doktorandov 

Slovenská rektorská konferencia spolupracuje so Študentskou radou vysokých škôl („ŠRVŠ“) 

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

Slovenské doktorandské fórum 2017, ktoré sa konalo 19. a 20. októbra 2017 v Žiline sumou 

2 500,- eur. Na slávnostnom otvorení fóra zastupoval SRK doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., 

rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Témou Slovenského doktorandského 

fóra bola „Perspektíva mladej vedy na Slovensku“. Čiastkovými problémami, ktoré sa na fóre 

riešili boli profesijný a osobnostný rozvoj doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na 

Slovensku; interdisciplinárny charakter výskumu – podpora a kvalita vzdelávania pre potreby 

rozvoja mladej vedy na Slovensku. 

Slovenské doktorandské fórum je jedinou a jedinečnou konferenciou doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov na Slovensku, ktorú organizuje ADS. Slovenské doktorandské fórum 

je vo svojej podstate platformou, ktorá umožňuje doktorandom a vedeckým pracovníkom z 

rôznych oblastí výskumu a odboru štúdia sa stretnúť, nadviazať kontakty, prediskutovať svoje 

problémy, ale aj začať komunikáciu ohľadne spoločných projektov, článkov, výskumu, čím sa 

sleduje podpora interdisciplinárneho charakteru mladej vedy na Slovensku. Prvý ročník 

Slovenského doktorandského fóra sa uskutočnil v roku 2013. SRK podporuje podujatie od 

jeho začiatkov.  

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

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

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

2 000,- eur, ktoré SRK dáva z mimorozpočtových zdrojov. Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD. udelil cenu v roku 2017 absolventovi Vysokej školy múzických umení 

v Bratislave Mgr. art. Borisovi Prýglovi za interpretačné spevácke umelecké výkony 

nadnárodného významu v rámci medzinárodných súťaží a medzinárodného festivalu. Boris 

Prýgl je v súčasnosti doktorandom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Cenu si 

prevzal počas galavečera Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizovaného 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR za prítomnosti ministerky Martiny 
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Lubyovej dňa 9. novembra 2017. Na slávnostnom podujatí sa zúčastnila aj rektorka Vysokej 

školy múzických umení doc. Mária Heinzová, ArtD. Viac informácií o projekte je zverejnených 

na webovom sídle www.srk.sk. 

 
Obr.24/ Odovzdávanie Ceny SRK za rok 2017 počas Týždňa vedy a techniky 9. novembra 2017. Zľava Dr. h. c. prof. 

Ing. Rudolf Kropil, PhD., Mgr. art. Boris Prýgl, doc. Mária Heinzová, ArtD. Autor: Mária Čikešová, SRK. 

SRK dlhodobo podporuje projekt Študentská osobnosť Slovenska, ktorý organizuje Junior 

Chamber International - Slovakia. Slávnostné udeľovanie oceneným študentom 

a absolventom sa konalo dňa 13. decembra 2017 v Bratislave pod záštitou p. Andreja Kisku, 

prezidenta SR. Niekoľko cien odovzdal aj zástupca SRK Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, 

PhD. Viac informácií o projekte je zverejnených na webovom sídle 

http://studentskaosobnost.sk. 

 

 

 

 

http://studentskaosobnost.sk/
http://studentskaosobnost.sk/
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Zahraničné aktivity SRK 

Štatút Slovenskej rektorskej konferencie určuje rozsah postavenia a úloh konferencie ako 

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

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

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

Association“, EUA). 

 
Obr.25/ Zasadnutie výboru EUA 5. apríla 2017 v Bergene, Nórsko. Autor: Mária Čikešová, SRK. 

Európska asociácia univerzít združuje národné rektorské konferencie, univerzity a vysoké 

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

Higher Education Area“, EHEA). V súčasnosti sú jej členmi univerzity a národné rektorské 

konferencie zo 47 krajín. Vytvára prostredie na diskusiu o vysokoškolských politikách na 

európskej úrovni, na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe, poskytuje informácie 

o najnovšom dianí a participuje na formovaní vysokoškolského sektora. Slovenská rektorská 

konferencia je riadnym kolektívnym členom s právom účasti na zasadnutiach výboru a valnom 

zhromaždení a patrí k zakladajúcim členom EUA. 

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

členstvo schváli výbor EUA. V roku 2017 malo 15 slovenských vysokých škôl plné členstvo 

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

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

a stanoviská EUA. V roku 2017 SRK spolupracovala s EUA pri aktualizácii EUA Public 

Funding Observatory 2017 a aktualizácii University Autonomy Scorecard. SRK sa zapojila do 
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prípravy „Erasmus+ Midterm Review: EUA’s Recommendations for the 2020 Programme“ a 

„EUA Core Messages and Recommendations for the Mid-Term Review of Horizon 2020 and 

Beyond“. Prostredníctvom člena SRK prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. reagovala SRK na 

„Response to EC Public Consultation on RIS3“. Slovenské vysoké školy mali možnosť zapojiť 

sa priamo ako inštitúcie do dotazníkových prieskumov EUA a to k Trends 2018, k otvorenému 

prístupu („Open Access“) a doktorandskému vzdelávaniu. Prostredníctvom doc. Ing. 

Vladimíra Hiadlovského, PhD. a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sme reagovali na 

prieskum EUA „Mapping Learning and Teaching initiatives in Slovakia (the EFFECT project)“.  

 
Obr.26/ Konferencia EUA „Autonomy and freedom: the future sustainability of universities“ 6. apríla 2017 v Bergene, 

Nórsko. Autor: Mária Čikešová, SRK. 

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 aj zhodnotenie pracovných ciest, 

prezentácie, ktoré odzneli na rokovaniach a konferenčných podujatiach, ako aj sprievodné 

dokumenty sú zverejnené na intranete SRK a sú k dispozícii členom SRK.  

Na zasadnutiach výboru a generálnych sekretárov 26. a 27. januára 2017 v Bruseli sa 

zúčastnili Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a Mgr. Mária Čikešová. Na zasadnutí výboru 

a generálnych sekretárov, na  valnom zhromaždení a výročnej konferencii EUA s názvom 

„Autonomy and freedom: the future sustainability of universities“, ktoré sa konali v dňoch 4. 

až 7. apríla 2017 v Bergene, Nórsko, sa za SRK zúčastnili viceprezident prof. doc. JUDr. 

Marek Šmid, PhD. a  Mgr. Mária Čikešová. Viceprezident SRK vystúpil na konferencii 
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s príspevkom k téme univerzitnej autonómie na Slovensku. Generálna sekretárka sa 

zúčastnila aj na zasadnutí výboru EUA a generálnych sekretárov v dňoch 26. a 27. októbra 

2017 v Bruseli.  

Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a viceprezident prof. doc. JUDr. Marek 

Šmid, PhD. sa spoločne zúčastnili na 12. európskom fóre o zabezpečovaní kvality EQAF 

venovanom téme „Responsible QA committing to impact“ v dňoch 23. až 25. novembra 2017 

v Rige, Lotyšsko. 

Na pozvanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prezident SRK Dr. h. c. 

prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. zúčastnil ako člen slovenskej delegácie na rokovaní generálnych 

riaditeľov zodpovedných za vysoké školstvo v rámci predsedníctva Malty v Rade EÚ v dňoch 

12. a 13. marca 2017 na Malte. Prezident SRK sa  zúčastnil na medzinárodnej odbornej 

konferencii EDULEARN17 v dňoch 30. júna až 5. júla 2017 v Barcelone. Viceprezident SRK 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. sa zúčastnil na 9. výročnom medzinárodnom sympóziu 

o univerzitných rebríčkoch a zabezpečovaní kvality dňa 22. júna 2017 v Bruseli a na 

konferencii organizovanej Európskou komisiou „Research and Innovation - shaping our future" 

konanej dňa 3. júla 2017 v Bruseli, kde bola okrem iného predstavená publikácia LAB - FAB 

- APP Investing in the European future we want (Report of the independent High Level Group 

on maximasing the impact of EU Research & Innovation Programmes).  

Prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. sa pripojil 25. októbra 2017 k vyhláseniu 

prezidentov európskych národných konferencií, v ktorom vyzvali svoje vlády a Európsku 

komisiu k urýchleniu rokovaní o odchode Veľkej Británie z EÚ, aby mohli začať rozhovory o 

budúcej spolupráci s britskými univerzitami v oblasti akademickej mobility a výskumu. Zároveň 

požiadali o objasnenie navrhovaných opatrení týkajúcich sa Brexitu v súčasnom rámcovom 

programe pre výskum a inovácie EÚ Horizon 2020 a programe Erasmus+.  
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Hospodárenie – Inštitút SRK 
Slovenská rektorská konferencia je organizáciou, ktorá je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. 

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

orgánom reprezentácie vysokých škôl. Právnu a ekonomickú subjektivitu má Inštitút 

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

na administratívu, organizačnú a ekonomickú podporu aktivít Slovenskej rektorskej 

konferencie po transformácii SRK na orgán reprezentácie vysokých škôl. Stanovy Inštitútu 

SRK boli prijaté 28. októbra 2010 a registrované na Ministerstve vnútra SR 3. decembra 2010. 

Text stanov bol priložený k Výročnej správe SRK za rok 2010 a je k dispozícii na webovom 

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

Slovenskej rektorskej konferencie najmä prevádzkou kancelárie sekretariátu, organizáciou 

podujatí SRK, prípravou materiálov a analýz pre potreby SRK, realizáciou technického 

zabezpečenia internetovej prezentácie (webové sídlo www.srk.sk) atď.  

Činnosť SRK bola v roku 2017 podporená poskytnutím finančných prostriedkov podľa § 102 

ods. 2 písm. r) a § 107 ods. 7 zákona o vysokých školách v spojení s § 50 zákona č. 40/1964 

Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

Riaditeľom občianskeho združenia je od roku 2014 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., 

ktorý je  zároveň prezidentom SRK. Zástupcami riaditeľa Inštitútu SRK sú Dr. h. c. prof. RNDr. 

Karol Mičieta, PhD. a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. - viceprezidenti SRK. Menovaní boli 

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

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

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

2017 sa konalo dňa 3. mája 2018 v Banskej Bystrici. Členmi dozornej rady občianskeho 

združenia boli v roku 2017 Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. (voľba prebehla na 11. 

zasadnutí pléna Inštitútu SRK dňa 30. mája 2016 vo Zvolene, funkčné obdobie členky je od 

9. júla 2016 do 8. júla 2018), doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (voľba prebehla na 10. 

mimoriadnom zasadnutí pléna Inštitútu SRK dňa 29. marca 2016 v Košiciach, funkčné 

obdobie člena je od 29. marca 2016 do 28. marca 2018), doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. (voľba 

prebehla na 9. mimoriadnom zasadnutí pléna Inštitútu SRK dňa 14. januára 2016 v Bratislave, 

funkčné obdobie člena je od 14. januára 2016 do 13. januára 2018). 

Zloženie dozornej rady Inštitútu SRK k 31. decembru 2017: 

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

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

Ing. Jozef Puttera, CSc. (14. januára 2016 – 13. januára 2018) 
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Kolektívne členstvo v občianskom združení je dobrovoľné, žiadosť o členstvo predkladá rektor 

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

členom, je v združení reprezentovaná rektorom alebo osobou poverenou výkonom funkcie 

rektora. V roku 2017 mal Inštitút SRK 30 kolektívnych členov a troch individuálnych členov 

(prezident a viceprezidenti SRK). 

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

výkonom funkcie rektora: 

• Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši  

• Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

• Akadémia umení v Banskej Bystrici 

• Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 

• Ekonomická univerzita v Bratislave 

• Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 

• Katolícka univerzita v Ružomberku  

• Prešovská univerzity v Prešove 

• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave 

• Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  

• Technická univerzita v Košiciach 

• Technická univerzita vo Zvolene 

• Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

• Trnavská univerzita v Trnave  

• Univerzita  Komenského v Bratislave 

• Univerzita J. Selyeho v Komárne 

• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

• Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

• Vysoká  škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 

• Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

• Vysoká škola Danubius 

• Vysoká škola manažmentu v Trenčíne  

• Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

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

• Žilinská univerzita v Žiline 

Vyúčtovanie výnosov a nákladov Inštitútu SRK   

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

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

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

SRK vedie účtovníctvo v systéme podvojného účtovníctva upraveného opatrením Ministerstva 

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

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

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

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

hotovosti sú evidované v pokladničnej knihe za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2017, 

ktorá je uložená na sekretariáte Inštitútu SRK. Príslušné pokladničné doklady sú dočasne k 

dispozícii vo firme PorEko, ktorá dodávateľsky zabezpečuje účtovníctvo pre Inštitút SRK a po 

spracovaní budú vrátené Inštitútu SRK. Zakúpený materiál a majetok je uložený na 

sekretariáte Inštitútu SRK. 

V roku 2017 sa konalo riadne zasadnutie pléna Inštitútu SRK a zasadnutie dozornej rady. 

Zápisnice zo zasadnutí sú zverejnené na intranete SRK.  

Vyúčtovanie dotácie za rok 2017 

Dotačná zmluva na rok 2017 č. 293/2017 bola uzatvorená medzi Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR a Inštitútom SRK dňa 13. apríla 2017.  Dotáciu mohol Inštitút SRK 

čerpať do 15. decembra 2017. Dodatok č. 1 (č. 555/2017) k zmluve o zmene bankového 

spojenia bol uzavretý 29. septembra 2018. V roku 2017 neboli na účtoch Inštitútu SRK, na 

ktorých bola postupne vedená dotácia, pripísané žiadne výnosy. V roku 2017 Inštitút SRK 

dodatočne zaslal na MŠVVaŠ SR úroky pripísané za I. polrok 2016 vo výške 0,31 eur.   

Riaditeľ ISRK predložil vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov na činnosť SRK za 

rok 2017 príslušnej sekcii MŠVVaŠ SR listom č. 3/2018 zo dňa 9. januára 2018 a na základe 

požiadavky sekcie vyúčtovanie doplnil listom č. 3-1/2018 zo dňa 19. februára 2018. 

Poskytnuté finančné prostriedky boli v roku 2017 vyčerpané v plnej výške. Bankové poplatky 

boli uhradené z vlastných zdrojov Inštitútu SRK. 

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

použitie je evidované v účtovnej evidencii. MŠVVaŠ SR s vyúčtovaním dotácie za rok 2017 

súhlasilo listom č. 2018/1579-2903:3-15AA z 22. februára 2018.  
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Tab. č. 1 Výnosy ISRK v roku 2017 z dotácie (do 15. 12. 2017) 

VÝNOSY Inštitútu SRK  
Dotácia a úroky (dotačný účet) 

Dotácia na chod z MŠVVŠ SR na rok 2017 66 400,00 € 

Úroky 2017 celkom 0,00 € 

Výnosy celkom bez úrokov 66 400,00 € 

 

Tab. č. 2 Náklady ISRK v roku 2017 z dotácie (do 15. 12. 2017) 

NÁKLADY Inštitútu SRK  
Z dotácie podľa vyúčtovania (dotačný účet) k 15. 12. 2017 

Osobné náklady celkom 34 305,02 € 

Prevádzkové náklady celkom 18 184,47 € 

Cestovné náklady celkom 15 688,68 € 

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

5 990,00 € 

Náklady celkom  74 168,17 € 

 
Tab. č. 3 Úroky a bankové poplatky na dotačných účtoch, na ktorých boli postupne v roku 

2017 vedené financie poskytnuté SRK (do 15. 12. 2017) 

Úroky a bankové poplatky na dotačných účtoch  

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

0,31 € 

Bankové poplatky č. ú. 404000407/3100 do 09/2017 a č. ú. 
2942043038/1100 od 09/2017 (dotačný účet)  

141,16 € 

 

Vyúčtovanie výnosov a nákladov Inštitútu SRK za rok 2017 

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

z členských príspevkov. Výška členského príspevku pre kolektívnych členov na rok 2017 

bola stanovená na 12. zasadnutí pléna Inštitútu SRK dňa 24. apríla 2017 v Bratislave na 500,- 

eur. Účtovný príjem za členské príspevky za rok 2017 bol vo výške 15 000,- eur. 

Podľa účtovnej uzávierky vypracovanej firmou PorEko predstavovali celkové výnosy Inštitútu 

SRK v roku 2017 sumu vo výške 81 400,00 eur. 
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Tab. č. 4 Výnosy ISRK podľa účtovnej závierky v roku 2017 (do 31. 12. 2017) 

VÝNOSY 

Úroky 0,00 € 

Prijaté členské príspevky 15 000,00 € 

Dotácia 66 400,00 € 

Výnosy celkom 81 400,00 € 

 
Celkové náklady Inštitútu SRK podľa účtovnej závierky boli v roku 2017 vo výške 93 125,78  

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

príspevkov a vlastných fondov. 

Tab. č. 5 Náklady ISRK podľa účtovnej závierky v roku 2017 (do 31. 12. 2017) 

NÁKLADY 

Spotreba materiálu 8 620,47 € 

Cestovné 16 284,48 € 

Služby 19 220,51 € 

Mzdové náklady 27 142,00 € 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 9 609,51 € 

Daň z príjmu zo závislej činnosti 2 998,85 € 

Ostatné zákonné sociálne náklady 447,50 € 

Ostatné náklady vrátane príspevku iným účtovným jednotkám 2 811,58 € 

Členské poplatky 5 990,00 € 

Náklady celkom 93 125,78 € 

 
Inštitút SRK uhradil v roku 2017 členské príspevky v zahraničných a domácich organizáciách:  

• členský príspevok v EUA 2018 v sume 5 490,- eur; 

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

Inštitút SRK v roku 2017 nepodnikal a nemal žiadne výnosy podliehajúce dani z príjmy 

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

za obdobie roku 2017 v deficite 8 565,00 eur. Deficit bol uhradený z fondu, v ktorom má 

Inštitút SRK akumulované prostriedky z predchádzajúcich období.  

Inštitút SRK vďaka stabilnému výnosu z členských príspevkov akumuloval 

v predchádzajúcich rokoch vo svojom fonde na bankových účtoch a v pokladnici k  

31. decembru 2017 spolu 188 473,07 eur. Ide zostatok z členských príspevkov a úrokov za 
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predchádzajúce obdobie. Prehľadnú informáciu o účtovnom zostatku na jednotlivých 

bankových účtoch predkladá nasledujúca tabuľka. 

Tab. č. 6 Zostatky vo fonde (na účtoch a v pokladnici) ISRK k 31. 12. 2017 

Súčet z Suma   

Zdroj Celková hodnota 

Pokladnica 606,40 € 

Primabanka 83 058,53 € 

Tatrabanka 4 319,94 € 

VÚB banka 100 488,20 € 

Celkový súčet 188 473,07 € 

 
Výnosy z členských príspevkov, ktoré neboli použité v roku 2017 a výnosy akumulované vo 

fonde na účtoch Inštitútu SRK v predchádzajúcich rokoch budú použité na financovanie aktivít 

SRK a chod Inštitútu SRK v nasledujúcom období. 
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Sekretariát  
Na sekretariáte SRK pracovali v roku 2017 jedna zamestnankyňa v trvalom pracovnom 

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

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

Zamestnanci sekretariátu Slovenskej rektorskej konferencie a Inštitútu SRK: 

 

Mgr. Mária Čikešová 

Generálna sekretárka 

Tel. (0)903 232351 

srk@srk.sk 

 

Ing. Viera Tallová 

 

Tel. (0)45 520 61 03 

Fax (0)45 533 00 27 

rektor@tuzvo.sk 

    

 

Michaela Dančová 

 

Tel. (0)45 520 61 02 

Fax (0)45 533 00 27 

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

Konventná 1 
811 02 Bratislava 

Tel. +421 903 232351 

Email srk@srk.sk 

www.srk.sk 

 

 

Výročná správa Slovenskej rektorskej konferencie a Inštitútu SRK za rok 2017 bola schválená 

na 14. zasadnutí pléna Inštitútu SRK dňa 21. mája 2018 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 SRK a Inštitútu SRK v roku 2017 

1. 16. 1. 2017 Valné zhromaždenie HSV SR v Bratislave – za SRK prezident Dr. h. c. prof. 

Ing. Rudolf Kropil, PhD.  

2. 24. 1. 2017 99. zasadnutie Akreditačnej komisie v Bratislave - za SRK prezident Dr. h. c. 

prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

3. 26. – 27. 1. 2017 zasadnutie výboru Európskej asociácie univerzít a generálnych 

sekretárov v Bruseli - za SRK prezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a generálna 

sekretárka Mgr. Mária Čikešová 

4. 2. 2. 2017 zasadnutie SK UNESCO komisie v Bratislave - za SRK viceprezident prof. doc. 

JUDr. Marek Šmid, PhD. 

5. 3. 2. 2017 stretnutie expertov a poradcov ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

k alternatívnemu návrhu „Učiace sa Slovensko“ vo Zvolene u prezidenta SRK Dr. h. c. 

prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD.  

6. 9. 2. 2017 neformálne zasadnutie prezídia SRK v Bratislave 

7. 9. 2. 2017 stretnutia pracovnej skupiny Rady vlády pre VTI v Bratislave k Návrhu na 

zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií v SR - za SRK prezident 

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

8. 16. 2. 2017 zasadnutie Monitorovacieho výboru OP VaI v Bratislave - za SRK 

viceprezident Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  

9. 7. 3. 2017 prijatie prezidenta SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. u ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 

10. 7. 3. 2017 rokovanie prezídia SRK s generálnym riaditeľom Sekcie vysokých škôl 

MŠVVaŠ SR a jeho tímom k návrhu novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania - za SRK: 

prezídium Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

a prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  

11. 12. – 13. 3. 2017 zasadnutie generálnych riaditeľov zodpovedných za vysoké školstvo 

v rámci Maltského predsedníctva v Rade EÚ, za SRK prezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 

Kropil, PhD. na Malte.  

12. 16. 3. 2017 zasadnutie Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie - za SRK prezident Dr. 

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

13. 21. 3. 2017 konzultačné stretnutie na Výskumnej agentúre „Rozvoj obchodu, inovácií a 

MSP“ pre komponent „Vzdelávanie, štipendiá, učňovstvo a podnikanie mladých“ – za SRK 

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

14. 31. 3. 2017 slávnostné odovzdávanie ocenení sv. Gorazda – za SRK prezident Dr. h. c. 

prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

15. 4. - 7. 4. 2017 v Bergene zasadnutie generálnych sekretárov NRK, výboru EUA, valné 

zhromaždenie EUA, konferencia „Autonomy and freedom: The future sustainability of 

universities“ – za SRK: viceprezident prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., Mgr. Mária 

Čikešová. Aktívne vystúpenie s príspevkom prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. v rámci 

sekcie Akademická autonómia  
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16. 5. 4. 2017 100. zasadnutie Akreditačnej komisie v Bratislave - za SRK prezident Dr. h. c. 

prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

17. 24. 4. 2017 81. zasadnutie SRK v Bratislave 

18. 24.4.2017 1. zasadnutie Stálej komisie SK Rady pre vedu, techniku a inovácie pre 

implementáciu RIS3 v Bratislave – za SRK doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka 

19. 28. 4. 2017 2. zasadnutie Stálej komisie SK Rady pre vedu, techniku a inovácie pre 

implementáciu RIS3 v Bratislave – za SRK prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

20. 3.5.2017 účasť v diskusnej relácii Z prvej ruky v RTVS – Rádio Slovensko k programu 

Učiace sa Slovensko – za SRK viceprezident Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

a za autorov doc. Milan Ftáčnik 

21. 5. 5. 2017 rozporové konanie k návrhu novely VŠ zákona a návrhu zákona 

o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania v Bratislave – za SRK 

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

PhD. a generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová 

22. 5. 5. 2017 3. zasadnutie Stálej komisie SK Rady pre vedu, techniku a inovácie pre 

implementáciu RIS3 v Bratislave – za SRK prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

23. 5. 5. 2017 zasadnutie výberovej komisie pre oblasť vysokoškolského vzdelávania 

(Erasmus+) na SAAIC v Bratislave – za SRK generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová 

24. 12. 5. 2017 Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl v Novom Smokovci - za 

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

25. 12. 5. 2017 4. zasadnutie Stálej komisie SK Rady pre vedu, techniku a inovácie pre 

implementáciu RIS3 v Bratislave – za SRK prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

26. 16. 5. 2017 odovzdávanie cien Vedec roka 2017 - za SRK viceprezident Dr. h. c. prof. 

RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

27. 18. 5. 2017 vymenovanie profesorov prezidentom SR – za SRK prezident Dr. h. c. prof. 

Ing. Rudolf Kropil, PhD.  

28. 22. 5. 2017 neformálne stretnutie pred BFUG na MŠVVaŠ SR – za SRK viceprezident 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová 

29. 25. 5. 2017 5. zasadnutie Stálej komisie SK Rady pre vedu, techniku a inovácie pre 

implementáciu RIS3 v Bratislave – za SRK prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

30. 2. 6. 2017 zasadnutie prezídia SRK v Bratislave  

31. 2. 6. 2017 zasadnutie Rady vlády SR pre solidaritu a rozvoj v Bratislave – za SRK 

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

32. 8. – 9. 6. 2017 spoločné zasadnutie SRK a Českej konferencie rektorov v Prahe  

33. 12. 6. 2017 v Bratislave Recepcia pri príležitosti štátneho sviatku Ruskej federácie Deň 

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

34. 12. 6. 2017 v Bratislave 6. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a 

inovácie pre implementáciu RIS3 – za SRK prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

35. 19. 6. 2017 v Bratislave rokovanie o úprave štatútu Ceny SRK za umenie za účasti doc. 

Márie Heinzovej, ArtD., prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho, prof. Stanislava 

Stankociho, akad. mal. a Mgr. Márie Čikešovej 

36. 21. 6. 2017 6. zasadnutie MV OP VaI v Bratislave – za SRK prof. Stanislav Stankoci, 

akad. mal. 

37. 21. 6. 2017 predstavenie „Ekonomického prehľadu: Slovenská republika 2017“ za účasti 

GT OECD A. Gurríu  v Bratislave – za SRK Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.  
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38. 21. 6.2017 101. zasadnutie Akreditačnej komisie v Trenčianskych Tepliciach - za SRK 

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

39. 22. 6. 2017 konferencia k U-Multirank v Bruseli - za SRK viceprezident prof. doc. JUDr. 

Marek Šmid, PhD.  

40. 29. 6. 2017 zasadnutie Rady vlády SR pre solidaritu a rozvoj v Bratislave – za SRK 

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

41. 30. 6. 2017 zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie v Bratislave – za 

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

42. 1. - 5. 7. 2017 9th annual International Conference on Education and New Learning 

Technologies v Barcelone - za SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

43. 3. 7. 2017 konferencia „Research & Innovation. Shaping our Future“ v Bruseli - za SRK 

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

44. 26. 7. 2017 mimoriadne zasadnutie prezídia SRK v Bratislave 

45. 26. 7. 2017 mimoriadne 7. zasadnutie MV OP VaI v Bratislave – za SRK prezident Dr. h. 

c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.  

46. 1. 8. 2017 v Bratislave 9. zasadnutia Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a 

inovácie pre implementáciu RIS3 – za SRK prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

47. 22. 8. 2017 v Bratislave 10. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku 

a inovácie pre implementáciu RIS3 - za SRK prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc 

48. 8. 9. 2017 v Bratislave stretnutie s poverenou ministerskou školstva, vedy, výskumu 

a športu SR – za SRK prezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD 

49. 13. 9. 2017 102. zasadnutie Akreditačnej komisie v Bratislave - za SRK viceprezident Dr. 

h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

50. 21. 9. 2017 v Bratislave 12. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku 

a inovácie pre implementáciu RIS3 – za SRK prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc 

51. 2. 10. 2017 v Bratislave stretnutie prezídia SRK s ministerkou školstva, vedy, výskumu 

a športu SR  

52. 2. 10. 2017 v Bratislave mimoriadne zasadnutie prezídia SRK  

53. 2. 10. 2017 v Bratislave slávnostná akadémia pri príležitosti 25. výročia vzniku SOPK – 

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

54. 3. 10. 2017 v Piešťanoch 3. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre európske 

štrukturálne a investičné fondy 2014 – 2020 - za SRK viceprezident prof. doc. JUDr. Marek 

Šmid, PhD 

55. 4. 10. 2017 v Trnave 20. založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave – za SRK 

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

56. 5. 10. 2017 v Banskej Bystrici 20. výročie založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici – 

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

57. 5. 10. 2017 v Bratislave 25. výročie založenia Akadémie Policajného zboru v Bratislave – 

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

58. 6. 10. 2017 v Bratislave diskusia „Reforma EÚ po parlamentných voľbách v Nemecku“ – 

za SRK Mgr. Mária Čikešová 

59. 6. 10. 2017 v Bratislave Deň nemeckej jednoty – za SRK prezident Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD. 

60. 10. 10. 2017 v Nitre 65. výročie založenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 

– za SRK prezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 
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61. 10. 10. 2017 v Bratislave otvorenie veľtrhu vzdelávania Akadémia & VAPAC – za SRK 

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

62. 11. 10. 2017 v Bratislave diskusia so zástupcami Európskej komisie k Európskemu 

semestru v rámci stratégie Európa 2020 – za SRK prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

a Mgr. Mária Čikešová 

63. 12. 10. 2017 v Trnave oslava výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave – za SRK 

viceprezident Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  

64. 17. - 18. 10. 2017 v Talline (Estónsko) RIS 3 workshop “Universities in regional innovation 

ecosystems: coherent policies for Europe beyond 2020” a rokovanie expertnej skupiny 

Európskej asociácie univerzít – za SRK prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.  

65. 19. 10. 2017 v Žiline otvorenie Slovenského doktorandského fóra – za SRK doc. Ing. Jozef 

Habánik, PhD. 

66. 20. 10. 2017 v Bratislave 13. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku 

a inovácie pre implementáciu RIS3 – za SRK prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

67. 24. 10. 2017 82. zasadnutie SRK v Bratislave 

68. 24. 10. 2017 82. zasadnutie SRK v Bratislave 

69. 25. 10. 2017 Joint statement on Brexit negotiations – za SRK: prezident Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD.  

70. 26. - 27. 10. 2017 zasadnutie výboru EUA a generálnych sekretárov v Bruseli – za SRK: 

Mgr.  Mária Čikešová 

71. 27. 10. 2017 Stanovisko SRK k vyhláseniu troch ústavných činiteľov SR 

72. 30. 10. 2017 zasadnutie Hodnotiacej komisie Ceny SRK za umenie 2017 na sekretariáte 

SRK 

73. 6. 11. 2017 slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky 2017 s príhovorom – za SRK: 

viceprezident Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

74. 9. 11. 2017 11. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie v Bratislave - za 

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

75. 9. 11. 2017 slávnostný galavečer Týždňa vedy a techniky 2017 a odovzdanie Ceny SRK 

za umenie 2017 Mgr. art. Borisovi Prýglovi - za SRK: prezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 

Kropil, PhD 

76. 15. 11. 2017 pracovná skupina MŠVVaŠ SR k podmienkam uskutočňovania 

doktorandského štúdia – za SRK: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. a Mgr. Mária 

Čikešová 

77. 15. 11. 2017 8. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a 

vývoj – za SRK: prezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD 

78. 22. 11. 2017 103. zasadnutie Akreditačnej komisie v Bratislave - za SRK: Dr. h. c. prof. 

MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  

79. 23. - 26. 11. 2017 12. European Quality Assurance Forum, EQAF v Rige (Lotyšsko) – za 

SRK:  prezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a viceprezident prof. doc. JUDr. 

Marek Šmid, PhD. 

80. 4. 12. 2017 menovanie vysokoškolských prezidentov v Prezidentskom paláci v Bratislave, 

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

81. 12. 12. 2017 zasadnutie Rady vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj – za SRK: 

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 

https://www.srk.sk/sk/pre-media/tlacove-spravy/215-spolocne-vyhlasenie-univerzit-k-rokovaniam-o-brexite
https://www.srk.sk/sk/pre-media/tlacove-spravy
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82. 13. 12. 2017 pracovná skupina MŠVVaŠ SR k podmienkam uskutočňovania 

doktorandského štúdia – za SRK: Mgr. Mária Čikešová 

83. 13. 12. 2017 Odborný a koordinačný orgán MŠVVaŠ SR na prípravu návrhov Štátnych 

programov výskumu a vývoja – za SRK: prezident Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., 

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

84. 15. 12. 2017 Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl v Hornom Smokovci – 

za SRK: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 

85. 15. 12. 2017 15. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

pre implementáciu RIS3 – za SRK: prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.  

86. 18. 12. 2017 slávnostné zasadnutie pri príležitosti 25. výročie založenia SRK vo Vígľaši 

87. 19. 12. 2017 rozšírené zasadnutie prezídia SRK vo Zvolene 

88. 20. 12. 2017 4. zasadnutie Rady Výskumnej agentúry na MŠVVaŠ SR – za SRK: 

viceprezident SRK Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.  


