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Vážený pán minister, 
 

na základe Vašej požiadavky si Vám dovoľujem zaslať vyjadrenie Slovenskej rektorskej 

konferencie k metodike a rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu vysokým školám na rok 2011.   

 
Na zasadnutí SRK konanom dňa 14. januára 2011 bolo v súvislosti s prerokovaním návrhu 

metodiky a rozpisu dotácií zo ŠR vysokým školám na rok 2011 prijaté nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1  
SRK rámcovo súhlasí s navrhnutou metodikou rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám na rok 2011. Pozitívne hodnotí väzbu metodiky na podporu kvality 

jednotlivých činností a najmä vedy na univerzitách a vysokých školách. SRK oceňuje 

ústretovosť ministra zapracovať niektoré pripomienky týkajúce sa rozšírenia parametrov 
presnejšieho hodnotenia výkonov a definovania kvality. SRK predpokladá dlhodobejšiu 

stabilitu a platnosť metodiky z hľadiska potrieb strategického riadenia univerzít a vysokých 

škôl.  

 
Pripomienky rektorov, ktoré odzneli na zasadnutí sme v zápisnici nezachytili nakoľko sme 

toho názoru, že diskusia na zasadnutí SRK bola dostatočne zrozumiteľná. 

 

K Vášmu návrhu pre krátkosť času nezasadla ekonomická komisia SRK a nevyslovila žiadne 
odborné stanoviská a ani odporúčania pre SRK. Preto ekonomická komisie listom jej 

predsedu vyzvala vysoké školy o dodatočné pripomienky k návrhu metodiky a rozpisu dotácií 

zo ŠR vysokým školám na rok 2011. Ekonomická komisia v stanovenom čase obdržala 
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pripomienky od šiestich vysokých škôl, ktoré si Vám dovoľujem priložiť v prílohe. 

Zdôrazňujem, že pripomienky sú stanoviskami jednotlivých vysokých škôl a neboli 
predmetom schvaľovania v Slovenskej rektorskej konferencii.  

 

 S úctou 

 
      prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

      prezident 

      Slovenskej rektorskej konferencie 

 
 

 

 

Prílohy: 
 

Príloha č. 1: návrh prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, 24/1/2011 

Príloha č. 2: návrh prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD., Žilinská univerzita v Žiline,  
26/1/2011 

Príloha č. 3: návrh Dr.h.c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, PhD., Univerzita Mateja Bela v 
Banskej Bystrici,  26/1/2011 

Príloha č. 4: návrh prof. RNDr. René Matloviča, PhD., Prešovská univerzita v 
Prešove, 26/1/2011 

Príloha č. 5: návrh prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne,  26/1/2011 

Príloha č. 6: návrh prof. Karola Weisslechnera, akad. arch., Vysoká škola výtvarných 
umení, 26/1/2011 

 


