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Štatút Slovenskej rektorskej konferencie 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

(1) Slovenská rektorská konferencia (ďalej len „SRK“) je podľa zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) orgánom reprezentácie vysokých škôl.  

(2) Názov Slovenskej rektorskej konferencie v anglickom jazyku znie Slovak Rectors' 

Conference (skratka „SRC“).  

 

Článok 2  

Pôsobnosť SRK  

 

(1) Cieľom SRK je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl 

v záujme utvárania vysokoškolskej politiky (§ 107 ods. 5 zákona).  

(2) SRK v súlade s § 107 ods. 2 schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré 

jej predkladá podľa zákona minister školstva Slovenskej republiky (ďalej len 

„minister“). Konkrétne, SRK  

a) sa vyjadruje k návrhu ministra na vymenúvanie a odvolávanie predsedu, 

podpredsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie (§ 81 ods. 2 zákona),  

b) sa vyjadruje k návrhu ministra na odvolanie člena Akreditačnej komisie (§ 81 

ods. 8 zákona),  

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

dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva SR (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 

(§ 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) sa 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).  

(3) Pri napĺňaní cieľa SRK ďalej  

a) koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysokých škôl v 

Slovenskej republike, 
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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 Asociáciou 

európskych univerzít.  

 

Článok 3  

Členstvo v SRK  

 

(1) Členmi SRK sú rektori vysokých škôl.  

(2) Členstvo v SRK vzniká rektorovi prvým dňom funkčného obdobia rektora.  

(3) Členstvo v SRK zaniká dňom nasledujúcim po poslednom dni funkčného obdobia 

rektora.  

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

 

Článok 4  

Zasadnutia a hlasovanie v SRK  

 

(1) SRK rokuje spravidla na svojich zasadnutiach, vo výnimočných prípadoch písomne 

alebo elektronicky.  

(2) Každý rektor verejnej vysokej školy a každý rektor štátnej vysokej školy má pri 

hlasovaní v SRK jeden hlas. Rektorom súkromných vysokých škôl prislúcha jeden 

kuriálny hlas za každú, aj začatú päticu súkromných vysokých škôl. Nositelia 

kuriálnych hlasov sú určení rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny rektorov 

súkromných vysokých škôl prítomných na zasadnutí SRK. V prípade 

korešpondenčného hlasovania (odsek 6) sú nositelia kuriálnych hlasov určení 

rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny rektorov súkromných vysokých škôl. Nositeľov 

kuriálnych hlasov písomne oznamuje na začiatku zasadnutia SRK alebo pred 

hlasovaním poverený zástupca rektorov súkromných vysokých škôl prezidentovi 

SRK.  

(3) Počet všetkých členov SRK s hlasovacím právom je pre účely hlasovania v SRK 

definovaný ako súčet počtu verejných vysokých škôl a počtu štátnych vysokých škôl 

a počtu kuriálnych hlasov súkromných vysokých škôl podľa odseku 2.  

(4) SRK je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov 

SRK s hlasovacím právom.  

(5) Uznesenie SRK je platné, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet 

všetkých členov SRK s hlasovacím právom.  

(6) SRK sa na svojich zasadnutiach štandardne uznáša aklamačne (napr. zdvihnutím 

ruky) alebo elektronicky (napr. hlasovacím zariadením), v prípade 

korešpondenčného hlasovania elektronicky (napr. emailom, prostredníctvom web-u 
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SRK) alebo písomne. V prípade personálnych otázok SRK hlasuje na zasadnutí SRK 

tajne.  

 

Článok 5  

Orgány a sekretariát SRK  

 

(1) Orgánmi SRK sú:  

a) prezident SRK (ďalej len „prezident“),  

b) prezídium SRK (ďalej len „prezídium“).  

(2) Prezident je predstaviteľom SRK, zastupuje ju a koná v jej mene.  

(3) Prezídium je výkonným orgánom SRK a riadi jej činnosť v období medzi 

zasadnutiami SRK. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá SRK.  

(4) Činnosť SRK organizačne a administratívne zabezpečuje sekretariát SRK. 

Sekretariát SRK riadi sekretár SRK. Sekretár SRK zodpovedá za svoju činnosť 

prezidentovi SRK.  

(5) Činnosť SRK a sekretariátu SRK je financovaná z finančných prostriedkov, ktoré 

ministerstvo účelovo vyčlení každoročne na činnosť SRK (§ 107 ods. 7 zákona).  

 

Článok 6  

Prezident  

 

(1) Prezident za svoju činnosť zodpovedá SRK. Prezidenta zastupujú viceprezidenti v 

rozsahu určenom prezidentom.  

(2) Funkčné obdobie prezidenta je dvojročné. Vykonávať túto funkciu možno najviac 

dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.  

(3) Funkcia prezidenta skončí:  

a) uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený za prezidenta,  

b) ak prezident z vážnych zdravotných alebo iných dôvodov nemôže vykonávať 

funkciu prezidenta po dobu viac ako tri mesiace,  

c) dňom odvolania prezidenta z funkcie prezidenta,  

d) písomným vzdaním sa funkcie prezidenta,  

e) zánikom členstva v SRK.  

(4) V období od skončenia funkcie prezidenta do zvolenia nového prezidenta vykonáva 

jeho funkciu viceprezident, ktorý vykonáva funkciu dlhšie. V prípade rovnakého 

funkčného obdobia sa viceprezident zastupujúci prezidenta určí vzájomnou dohodou 

viceprezidentov a ak k nej nedôjde tak žrebom.  

(5) Prezident najmä:  

a) zvoláva a vedie zasadnutia prezídia,  

b) zvoláva a vedie zasadnutia SRK; zasadnutia zvoláva najmenej tri razy do 

roka,  

c) realizuje a zodpovedá za plnenie uznesení SRK.  

(6) Prezident je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie SRK, ak o to písomne požiada 

minister alebo skupina členov SRK obsahujúca najmenej jednu štvrtinu všetkých 

členov SRK s hlasovacím právom.  
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Článok 7  

Prezídium  

 

(1) Prezídium pozostáva z prezidenta a štyroch viceprezidentov.  

(2) Funkčné obdobie viceprezidenta je dvojročné. Na ukončenie funkčného obdobia 

viceprezidenta sa vzťahujú ustanovenia článku 5 ods. 3.  

(3) Funkciu viceprezidenta možno vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné 

obdobia.  

(4) Prezídium najmä:  

a) pripravuje program zasadnutí SRK, 

b) vypracúva na kalendárny rok návrh plánu činnosti, návrh plánu riadnych 

zasadnutí SRK, návrh správy o činnosti, návrh rozpočtu a návrh správy o 

hospodárení SRK, 

c) predkladá SRK návrhy uznesení k prerokúvaným otázkam.  

 

Článok 8  

Voľby a odvolávanie prezidenta a viceprezidentov  

 

(1) Na organizáciu voľby prezidenta a na zisťovanie výsledkov voľby zvolí SRK 

trojčlennú volebnú komisiu, ktorá si zvolí svojho predsedu.  

(2) Časť zasadnutia SRK, v rámci ktorej sa uskutočňuje voľba prezidenta, riadi predseda 

volebnej komisie.  

(3) Právo navrhovať kandidáta a byť volený na funkciu prezidenta majú členovia SRK.  

(4) Na úvod voľby vyzve predseda volebnej komisie členov SRK, aby navrhli 

kandidátov na funkciu prezidenta. Navrhovať možno len členov SRK prítomných na 

zasadnutí, na ktorom prebieha voľba. Navrhnutí kandidáti sa vyjadria, či súhlasia so 

svojou kandidatúrou. Po vyjadrení kandidáti vystúpia s krátkym programovým 

vyhlásením. Ak je za kandidáta na funkciu prezidenta navrhnutý člen volebnej 

komisie a so svojou kandidatúrou súhlasí, prestáva byť členom volebnej komisie a 

SRK zvolí do volebnej komisie iného člena.  

(5) Voľba sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Volebná komisia pripraví pre každé kolo 

volieb hlasovacie lístky. Hlasovacie lístky sú verifikované predsedom volebnej 

komisie. Na hlasovacích lístkoch sú uvedené mená kandidátov. Člen SRK na 

hlasovacom lístku zakrúžkovaním označí kandidáta, ktorému dáva svoj hlas. Na 

priebeh tajného hlasovania dohliada volebná komisia, ktorá spočíta hlasy a vyhotoví 

zápisnicu o výsledku tajného hlasovania, ktorá je podpísaná členmi volebnej komisie 

a je súčasťou zápisnice zo zasadnutia SRK.  

(6) Predseda volebnej komisie po každom hlasovaní oznámi výsledky voľby prezidenta, 

pričom oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet hlasov, ktoré získali 

jednotliví kandidáti, počet hlasov členov SRK, ktorí sa zdržali hlasovania, počet 

hlasov členov SRK , ktorí neodovzdali hlasovacie lístky a počet hlasov neplatných.  

(7) Prezident SRK je zvolený, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov 

SRK s hlasovacím právom.  

(8) Voľby prezidenta prebiehajú najviac v troch kolách. Ak v prvom kole nezískal 

žiaden kandidát na prezidenta nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov SRK s 

hlasovacím právom, uskutoční sa druhé kolo volieb.  
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(9) V druhom kole volieb sa zúčastňujú tí kandidáti, ktorí sa v predchádzajúcom kole 

umiestnili s počtom hlasov na prvom a druhom mieste. Ak získali viacerí kandidáti 

rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého kola len títo 

kandidáti. Ak najväčší počet hlasov získal iba jeden kandidát a viacerí kandidáti 

získali rovnaký druhý najväčší počet hlasov, postupujú do druhého kola kandidát s 

najväčším počtom hlasov a všetci kandidáti s druhým najväčším počtom hlasov. Ak 

v druhom kole nezískal žiaden kandidát na prezidenta nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých členov SRK, uskutoční sa tretie kolo volieb do ktorého postupuje iba ten 

kandidát, ktorí v druhom kole získal najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov 

na prvom mieste sa druhé kolo opakuje s rovnakými kandidátmi, až kým niektorý z 

kandidátov nezíska najväčší počet hlasov. Druhé kolo možno opakovať najviac 

dvakrát (teda celkove sa môže uskutočniť trikrát). Ak niektorý z kandidátov získa v 

opakovanom druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov SRK s 

hlasovacím právom, stáva sa prezidentom.  

(10) Ak nebol prezident zvolený ani v treťom kole volieb alebo ak ani po 

dvojnásobnom zopakovaní druhého kola nezískal žiadny z kandidátov najväčší počet 

hlasov, uskutočnia sa nové voľby. Predchádzajúci kandidáti nestrácajú právo 

kandidovať. Na jednom zasadnutí SRK možno voľbu prezidenta uskutočniť najviac 

dvakrát. Ak prezident ani po opakovanej voľbe nie je zvolený, ďalšia voľba sa 

uskutoční na niektorom z ďalších zasadnutí SRK.  

(11) Voľby viceprezidentov sa uskutočňujú oddelene rovnakým postupom ako voľby 

prezidenta.  

(12) Hlasovanie o odvolaní prezidenta alebo viceprezidenta sa uskutoční, ak o to 

požiada písomne najmenej jedna tretina všetkých členov SRK s hlasovacím právom.  

(13) Hlasovanie o odvolaní prezidenta alebo viceprezidenta sa uskutočňuje na 

zasadnutí SRK tajne. Organizuje ho trojčlenná komisia, ktorú zvolí SRK. Komisia 

si zvolí svojho predsedu. Predseda komisie riadi časť zasadnutia SRK, v rámci ktorej 

sa uskutočňuje odvolávanie a vyhlasuje výsledky hlasovania. O odvolaní sa hlasuje 

v jednom kole.  

(14) Hlasovanie o odvolaní prezidenta alebo viceprezidenta možno uskutočniť len v 

prípade, že je na zasadnutí prítomných aspoň dve tretiny všetkých členov SRK s 

hlasovacím právom. Na odvolanie prezidenta alebo viceprezidenta SRK je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov SRK s hlasovacím právom.  

 

Článok 9  

Záverečné ustanovenia  

 

(1) Tento štatút bol schválený Slovenskou rektorskou konferenciou dňa 14. januára 2010 

a nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.  

(2) Zmeny štatútu boli schválené na zasadnutí SRK konanom dňa 19. marca 2010 v 

Košiciach.  

(3) Druhá zmena štatútu v čl. 7 ods. 1 bola schválená na zasadnutí SRK konanom dňa 

30. apríla 2018 v Bratislave a nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia. 

 

 

V Žiline a Terchovej dňa 14. januára 2010  
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