
Organizačný poriadok Slovenskej rektorskej konferencie 

Slovenská rektorská konferencia (ďalej len „SRK“) je orgán reprezentácie vysokých škôl podľa 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„Zákon o vysokých školách“). Riadi sa štatútom SRK a rokovacím poriadkom SRK. Posledná verzia 

štatútu bola schválená na 88. zasadnutí SRK dňa 26. apríla 2019 v Košiciach. Rokovací poriadok 

SRK bol schválený na 53. zasadnutí SRK dňa 19. marca 2010 v Košiciach.  

1) SRK je orgán zložený z rektoriek a rektorov vysokých škôl. Členstvo v SRK vzniká prvým dňom 

funkčného obdobia rektora. Členstvo v SRK zaniká posledným dňom funkčného obdobia 

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

 

2) Činnosť SRK upravuje čl. 2 štatútu a rokovací poriadok. 

 

3) Orgánmi SRK sú podľa čl. 5 štatútu:  

a. Prezident SRK (ďalej len „prezident“), ktorý je predstaviteľom SRK, zastupuje ju a 

koná v jej mene, funkčné obdobie prezidenta je dvojročné a vykonávať túto funkciu 

možno najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Prezident zvoláva a vedie 

zasadnutia prezídia, zvoláva a vedie zasadnutia SRK, realizuje a zodpovedá za plnenie 

uznesení.  

b. Prezídium SRK (ďalej len „prezídium“) je výkonným orgánom SRK a riadi jej činnosť v 

období medzi zasadnutiami SRK, za svoju činnosť zodpovedá SRK. Členmi prezídia sú 

prezident a štyria viceprezidenti. Funkčné obdobie viceprezidenta je dvojročné a 

vykonávať túto funkciu možno najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 

Prezídium najmä pripravuje program zasadnutí SRK, vypracúva na kalendárny rok 

návrh plánu činnosti, návrh plánu riadnych zasadnutí SRK, návrh správy o činnosti, 

návrh rozpočtu a návrh správy o hospodárení SRK, predkladá SRK návrhy uznesení k 

prerokúvaným otázkam. 

 

4) SRK nemá právnu subjektivitu, z tohto dôvodu nemá zriadený sekretariát SRK a nemôže byť 

zamestnávateľom. Podľa článku 5 štatútu činnosť SRK organizačne a administratívne 

zabezpečuje Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie, ktorý je občianskym združením 

a riadi sa vlastným organizačným poriadkom. Činnosť Inštitútu SRK upravujú jeho stanovy. 

 

5) SRK si môže zriadiť pracovné komisie na špecifický účel. O pracovných komisiách, ich zložení 

a zameraní, hlasuje SRK.  

 

6) Organizačná štruktúra: 



 

V Bratislave 29. apríla 2019 

Organizačný poriadok schválil: 

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

prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
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