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Bratislava 22. mája 2018 
 

Slovenskú rektorskú konferenciu povedie profesor Marek Šmid 
 

 
Obr. 1 Prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., foto: TRUNI 

 
Dňa 21. mája 2018 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 84. riadne zasadnutie 
Slovenskej rektorskej konferencie, jedného z orgánov reprezentácie vysokých škôl. 
 
Členovia Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) na zasadnutí zvolili prezídium SRK, ktoré je 
výkonným orgánom SRK a tvoria ho prezident SRK a štyria viceprezidenti SRK.  
 
Prezidentom SRK bude v nasledujúcich dvoch rokoch profesor Marek Šmid, rektor Trnavskej 
univerzity v Trnave, ktorý bol v predchádzajúcich dvoch funkčných obdobiach viceprezidentom 
SRK. Viceprezidentami SRK budú profesor Rudolf Kropil - rektor Technickej univerzity vo 
Zvolene a súčasný prezident SRK, ktorý už v zmysle štatútu SRK nemohol opätovne kandidovať 
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na prezidenta SRK, profesor Stanislav Stankoci – rektor Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave, profesor Pavol Sovák – rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
a profesor Robert Redhammer - rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
Menovaným začne plynúť funkčné obdobie dňom 5. júna 2018.  
 
 

 
Obr. 2 Nové prezídium SRK, ktorého funkčné obdobie začne 5. júna 2018. Na fotografii sú zľava prof. Ing. Robert 
Redhammer, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 
Kropil, PhD. a prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. Foto: V. Tallová, ISRK. 

 
Profesor Marek Šmid je odborník na ústavné právo, člen legislatívnej rady vlády SR a bývalý 
diplomat. Na pôde SRK sa doteraz angažoval najmä v oblasti vysokoškolskej legislatívy 
a zahraničnej spolupráce. Za svoje priority v nasledujúcom období označil zachovanie 
kontinuity v činnosti SRK, legislatívne práce a ich implementáciu v oblasti vysokého školstva a 
pri zachovaní rovnakej šance pre všetky typy vysokých škôl rôzneho zamerania, prijatie 
mechanizmov stabilizácie čerpania fondov Európskej únie a taktiež užšiu zahraničnú 
spoluprácu. 
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Obr. 3 84. zasadnutie SRK 21. mája 2018 vo Zvolene. Foto: P. Koreň, TUZVO. 

 
Spracovala: Mária Čikešová 
Kontakt: srk@srk.sk, tel. č. 0903 232351 
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