
Organizačný poriadok Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie 

Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „ISRK“) je občianske združenie podľa zákona 

č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 

o združovaní občanov“) so sídlom Panenská 29, 811 03 Bratislava, IČO: 31772412, reg.: MV SR: 

VVS/1-900/90-12628. Cieľom ISRK je administratívna, organizačná a finančná podpora činnosti 

a reprezentácie Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o 

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

len „SRK“) orgánom reprezentácie vysokých škôl. 

1) Členstvo v ISRK upravuje čl. 3 stanov, podľa ktorého je členom: 

a. Fyzická osoba, ktorá je individuálny člen a ktorá bola zvolená do nasledovných funkcií 

v SRK: 

i. Prezident SRK, 

ii. Viceprezident SRK. 

b. Právnická osoba, ktorá je vysokou školou v SR a o členstvo prejavila záujem, v zmysle 

stanov je kolektívnym členom ISRK. V ISRK ju reprezentuje jej rektor. 

2) Členstvo individuálneho člena vzniká jeho zvolením do funkcie a zaniká jej ukončením.  

3) Členstvo kolektívneho člena vzniká prijatím za člena dňom vydania potvrdenia o členstve 

riaditeľom na základe písomnej prihlášky vysokej školy. Riaditeľ vydá potvrdenie do 30 dní 

od doručenia písomnej prihlášky. Členstvo zaniká podľa čl. 3 ods. 8 stanov zánikom statusu 

vysokej školy, dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa členstva doručenom 

riaditeľovi, zánikom člena, neuhradením členského príspevku za daný kalendárny rok. 

4) Písomná žiadosť o členstvo musí obsahovať: 

a. Názov vysokej školy; 

b. Meno, priezvisko a tituly rektora; 

c. Podpis, ktorým sa potvrdzuje záujem vysokej školy o členstvo; 

d. Miesto; 

e. Dátum podpisu prihlášky; 

f. Pečiatku vysokej školy 

5) Platenie členských príspevkov sa riadi ustanoveniami čl. 5 ods. 7 písm. f). Každoročnú výšku 

členského príspevku určuje plénum.  

6) Základné práva a povinnosti združenia upravuje čl. 3 stanov.  

7) Orgánmi ISRK sú podľa č. 4 stanov: plénum, riaditeľ, zástupcovia riaditeľa, dozorná rada. 

8) Plénum je najvyšší orgán ISRK. Členmi pléna sú individuálni a kolektívni členovia. Činnosť 

pléna upravuje č. 5 stanov. Podľa stanov tiež: 

a. Riaditeľ zvoláva a vedie zasadnutie pléna; 

b. Zasadnutia pléna sa podľa čl. 6 ods. 9 písm. a) konajú minimálne dvakrát ročne. 

c. Mimoriadne zasadnutie pléna zvoláva riaditeľ, ak o to požiada najmenej jedna 

tretina členov ISRK s hlasom. 

9) Riaditeľ je štatutárny orgán ISRK. Zastupuje a koná v mene ISRK. Za svoju činnosť zodpovedá 

plénu. Činnosť riaditeľa upravuje čl. 6 stanov. Riaditeľa volí plénum, funkčné obdobie 

riaditeľa je dvojročné a je ním spravidla prezident SRK. Ukončenie funkcie riaditeľa sa riadi 

ustanoveniami čl. 6 ods. 8 stanov.  



10) Zástupcovia riaditeľa sú volení plénom a sú nimi spravidla viceprezidenti SRK. Ukončenie 

funkcie zástupcov riaditeľa sa riadi obdobnými dôvodmi ako ukončenie funkcie riaditeľa v čl. 

6 ods. 8 stanov.  

11) Dozorná rada ISRK je kontrolným orgánom ISRK, za svoju činnosť zodpovedá plénu. Činnosť 

dozornej rady sa riadi ustanoveniami čl. 7 stanov. Troch členov dozornej rady schvaľuje 

plénum z kolektívnych členov. Riaditeľ a zástupcovia riaditeľa nemôžu byť členmi dozornej 

rady. Funkčné obdobie člena dozornej rady je dvojročné. Členovia dozornej rady si spomedzi 

seba vyberajú predsedu, ktorý zvoláva a riadi zasadnutia dozornej rady. Zasadnutia dozornej 

rady sa musia konať aspoň raz ročne. Ukončenie členstva v dozornej rade sa riadi obdobnými 

dôvodmi ako ukončenie funkcie riaditeľa v čl. 6 ods. 8 stanov.  

12) ISRK na plnenie svojej činnosti zriaďuje sekretariát ISRK. Vedúcim zamestnancom 

sekretariátu ISRK je generálny sekretár ISRK. Generálny sekretár je zamestnanec ISRK, za 

svoju činnosť zodpovedá riaditeľovi ISRK.  

13) Organizačná štruktúra: 

 

 

V Bratislave 1. februára 2019 

Organizačný poriadok schválil: 

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

riaditeľ Inštitútu SRK 
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