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Úvodné slovo
prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie

prof. rndr. libora Vozára, csc.

Vážený čitateľ,

dostáva sa Vám do rúk Výročná správa o činnosti a správa o hospodárení 
Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá poskytuje základné informácie o po-
stavení, činnosti a hospodárení Slovenskej rektorskej konferencie ako aj úplné 
informácie o jej členoch v roku 2010.

Nosnou udalosťou uplynulého roka bola transformácia Slovenskej rektor-
skej konferencie, ktorá v minulosti pôsobila aj ako občianske združenie a súčas-
ne aj ako orgán reprezentácie vysokých škôl podľa zákona o vysokých školách.

Konsolidácia Slovenskej rektorskej konferencii bola zavŕšená schválením 
je štatútu rektormi vysokých škôl na zasadnutí konanom dňa 14. januára 2010 
v Žiline a Terchovej a následne schválením jej rokovacieho poriadku 19. mar-
ca 2010 v Košiciach. Súčasné prezídium Slovenskej rektorskej konferencie 
bolo zvolené na jej zasadnutí 4. júna 2010 v Žiline.

Občianske združenie Slovenská rektorská konferencia bolo rozhodnutím 
jej členov cestou zmeny stanov transformované na Inštitút Slovenskej rektor-
skej konferencie o.z. Zmena stanov bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra 
SR dňa 3. decembra 2010. Od tohto dátumu je Inštitút Slovenskej rektorskej 
konferencie so sídlom na Konventnej ul. v Bratislave oprávnený poskytovať pod-
porné činnosti pre činnosť Slovenskej rektorskej konferencie.

Správa rámcovo zaznamenáva aj činnosť Slovenskej rektorskej konferen-
cie. Súčasťou správy je aj vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorú jej 
poskytlo Ministrestvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako aj správa o pou-
žití vlastných zdrojov v roku 2010.

Správa o hospodárení bola schválená dozornou radou dňa 6. apríla 2011 
a celá výročná správa bola schválená Slovenskou rektorskou konferenciou na 
jej zasadnutí konanom dňa 7. apríla 2011.



� �

Zoznam členov prezídia
Slovenskej rektorskej konferencie 

Prezident
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  od 4. 6. 2010

Viceprezidenti
prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.  do 3. 6. 2010
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. od 4. 6. 2010
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. od 4. 6. 2010

Zoznam členov
Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2010

Samuel Abrahám, PhD.
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. do 1. 7. 2010
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. od 2. 7. 2010
Žilinská univerzita v Žiline

prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
Technická univerzita v Košiciach

doc. PhDr. František Gahér, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave

brigádny generál doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom 
Mikuláši

prof. Ing. Vojtech Kollár, CSc.
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc. do 1. 7. 2010
doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.  od 2. 7. 2010
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

generál doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc.  do 31. 7. 2010
prof. Ing. Václav Krajník, CSc. od 1. 8. 2010
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD.  do 1. 7. 2010
Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  od 2. 7. 2010
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove

doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. do 19. 1. 2010
prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. od 28. 6. 2010
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
Trnavská univerzita v Trnave

doc. Mgr. art. Matúš Oľha
Akadémia umení v Banskej Bystrici
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Zoznam členov Dozornej rady

Členovia
prof. Ondrej Šulaj
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
Vysoká škola v Sládkovičove

doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD. do 18. 5. 2010
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.  od 1. 9. 2010
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM v Prešove

prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave

prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
Paneurópska vysoká škola

prof. MUDr. Ján Štencl, CSc. do 3. 10. 2010
Dr.h.c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. od 4. 10. 2010
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

prof. Ondrej Šulaj
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

doc. RNDr. János Tóth, PhD.
Univerzita Jána Selyeho v Komárne

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
Technická univerzita vo Zvolene

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
Katolícka univerzita v Ružomberku
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Štruktúra Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia zriadila pracovné komisie s cieľom pod-
porovať svoju činnosť. Zloženie komisií sa v priebehu rokov mení, ale ich zame-
ranie ostáva v platnosti. Úloha pracovných komisií je poradná.

Zoznam pracovných komisií SRK
v roku 2010 k 31. 12. 2010

Pracovná komisia SRK pre ekonomické záležitosti
Predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
Členovia:
doc. PhDr. František Gahér, CSc.
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Pracovná skupina SRK pre riadenie ďalšej prevádzy FIS na verejných 
vysokých školách
Predseda:
doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
Členovia:
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
doc. PhDr. František Gahér, CSc.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Pracovná komisia SRK pre výskum
Členovia:
Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
prof. Ondrej Šulaj

Pracovná komisia SRK pre vzdelávanie
Predseda:
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Členovia:
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.

Právna pracovná komisia SRK
Predseda: k 31. 12. 2010 bez predsedu.
Členovia:
prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
doc. PhDr. František Gahér, CSc.

Pracovná komisia SRK pre šport
Členovia:
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
prof. Karol Weisslechner, akad. arch.

Volebná komisia SRK
Predseda:
prof. Ondrej Šulaj
Členovia:
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc.
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Ciele a úlohy Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vy-
sokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov jedným z troch orgá-
nov reprezentácie vysokých škôl v Slovenskej republike.

Slovenská rektorská konferencia venuje svoju pozornosť predovšetkým 
koordinácii a podpore činnosti rektorov vysokých škôl v záujme utvárania vy-
sokoškolskej politiky. Pri napĺňaní tohto cieľa sa SRK zaoberá najmä týmito čin-
nosťami:

koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysokých škôl v Slo-
venskej republike,
prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam, ktoré súvisia s vy-
sokoškolskou politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych noriem 
bezprostredne sa dotýkajúcich života vysokých škôl, ako aj k platným práv-
nym normám uvedeného zamerania,
vytvára predpoklady na spoluprácu vysokých škôl Slovenskej republiky 
a vzájomný tok informácií medzi nimi,
nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím, s rektorskými konferenciami 
iných krajín, inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s Európskou 
asociáciou univerzít.

Slovenská rektorská konferencia schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje 
k návrhom, ktoré jej predkladá podľa zákona minister školstva, vedy výskumu 
a športu Slovenskej republiky (ďalej len minister):

vyjadruje sa k návrhu ministra na vymenovanie a odvolanie predsedu, pod-
predsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády 
Slovenskej republiky (ďalej len Akreditačná komisia),
vyjadruje sa k návrhu ministra na odvolanie člena Akreditačnej komisie,
vyjadruje sa k poskytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu súkromnej vysokej 
škole na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskum-
nú, vývojovú alebo umeleckú činnosť a na rozvoj vysokej školy,
vyjadruje sa k určeniu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva 
školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len minister-
stvo školstva) vysokej škole,
schvaľuje obmedzenie alebo odňatie pôsobnosti orgánov akademickej sa-
mosprávy verejnej vysokej školy alebo jej fakulty v prípadoch uvedených 
v zákone,
schvaľuje odňatie udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole, 

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

ak porušuje povinnosti ustanovené zákonom alebo určené jej vnútorným 
predpisom,
prerokúva ďalšie návrhy a opatrenia z podnetu ministra alebo na požiada-
nie združenia, ak sa významne dotýkajú vysokých škôl,
vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva vláde o zaradenie neuniverzit-
nej verejnej vysokej školy medzi univerzitné verejné vysoké školy, ak uvede-
ná neuniverzitná verejná vysoká škola spĺňa podľa vyjadrenia Akreditačnej 
komisie podmienky na takéto zaradenie,
vyjadruje sa k návrhu zákona, ktorý má ministerstvo školstva v úmys-
le predložiť vláde na zaradenie univerzitnej verejnej vysokej školy medzi 
neuniverzitné verejné vysoké školy, ak univerzitná verejná vysoká škola 
nespĺňa podľa Akreditačnej komisie podmienky podľa § 2, ods. 4 zákona 
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a ani nedostatky podľa § 85, ods. 2 
uvedeného zákona neodstránila,
vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva o zaradenie univerzitnej vyso-
kej školy medzi výskumné univerzity, ak uvedená vysoká škola spĺňa podľa 
vyjadrenia Akreditačnej komisie, na základe komplexnej akreditácie činnos-
ti, podmienky na takéto zaradenie,
vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva o vyradenie univerzitnej verej-
nej vysokej školy spomedzi výskumných univerzít, ak uvedená vysoká škola 
podľa vyjadrenia Akreditačnej komisie, na základe komplexnej akreditácie 
činnosti, nedosahuje vynikajúce výsledky v oblasti vedy a techniky, ako aj pri 
uskutočňovaní študijných programov tretieho stupňa,
vyjadruje sa k návrhu ministerstva školstva o obmedzení medziročného 
nárastu študentov v dennej forme štúdia, na ktorých poskytne jednotlivým 
vysokým školám finančné prostriedky.

Dozorná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia. Dozorná 
rada najmä kontroluje hospodárenie združenia.

Stretnutie Dozornej rady SRK k ekonomickej uzávierke roku 2009 sa ko-
nalo 19. 3. 2010 v Košiciach.

•

•

•

•

•

•
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Správa o činnosti Slovenskej rektorskej konferencie

V roku 2010 mala Slovenská rektorská konferencia 33 riadnych členov. 
V roku 2010 prebehla výmena na postoch rektorov niektorých vysokých škôl. 
Novovymenovaní rektori sa stali členmi Slovenskej rektorskej konferencie 
dňom vymenovania prezidentom SR.

Domáce aktivity

Slovenská rektorská konferencia vznikla s cieľom koordinovať a podporo-
vať činnosť rektorov slovenských vysokých škôl. Preto sa SRK venuje vysokoš-
kolskej politike, ale zaoberá sa aj ďalšími aktuálnymi témami, ktoré sa týkajú 
vysokých škôl, vedy a výskumu, umenia a spoločnosti vôbec.

V priebehu roka 2010 Slovenská rektorská konferencia zrealizovala štyri 
riadne zasadnutia (zoznam zasadnutí – príloha č. I).

Najčastejšie témy, ktorými sa členovia Slovenskej rektorskej konferencie 
zaoberali na rokovaniach v roku 2010:

legislatíva (návrhy novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách),
financovanie vysokého školstva, vedy a techniky (návrh metodiky rozpisu 
dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2010, 2011, 
financovanie vedy a techniky, štrukturálne fondy, riadenie prevádzky finan-
čných informačných systémov na verejných vysokých školách a pod.),
veda a technika (APVV, VEGA, KEGA, Týždeň vedy a iné),
koordinácia a podpora vzájomnej spolupráce rektorov vysokých škôl (spo-
lupráca s Českou konferenciou rektorov, finančný informačný systém 
a pod.),
stratégia rozvoja spoločnosti (štrukturálne fondy),
zahraničná politika (odporúčania a návrhy Európskej asociácie univerzít),
vnútorné záležitosti Slovenskej rektorskej konferencie (príprava zasadnutí 
pléna SRK, aktualizovaný plán činnosti SRK na rok 2010, výročná správa 
a správa o hospodárení za rok 2009, zmena Stanov občianskeho zdru-
ženia, zmena názvu občianskeho združenia: Inštitút Slovenskej rektorskej 
konferencie). Aktuálny štatút Slovenskej rektorskej konferencie nájdete 
v prílohe č. IV. Aktuálne stanovy zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 
dňa 3. 12. 2010 nájdete v prílohe č. VI. tejto správy.

Na riadnych zasadnutiach Slovenskej rektorskej konferencie sa zúčastnili 
predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rady vysokých 

•
•

•
•

•
•
•

škôl SR, Študentskej rady vysokých škôl SR, Akreditačnej komisie, ako aj ďalší 
pozvaní hostia.

Predstavitelia a zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie sa zúčast-
nili na zasadnutiach reprezentácií vysokých škôl SR, t. j. Rady vysokých škôl 
SR a Študentskej rady vysokých škôl SR, na rokovaniach Akreditačnej komisie 
a podujatiach Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Pre-
zident Slovenskej rektorskej konferencie alebo členovia SRK v zastúpení prezi-
denta SRK sa zúčastnili na slávnostných aktoch vymenovania vysokoškolských 
profesorov a rektorov vysokých škôl prezidentom Slovenskej republiky.

Nominácie členov Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia nominovala svojich členov do rozličných 
akademických, ale aj celospoločenských výborov, orgánov či komisií. Zároveň 
mala možnosť nominovať akademických pracovníkov a funkcionárov vysokých 
škôl do komisií a poradných orgánov na národnej i medzinárodnej úrovni.

Členstvo v iných domácich organizáciách

Slovenská rektorská konferencia je členom Hospodárskeho a sociálneho 
výboru Slovenskej republiky (HSV SR). Základným poslaním HSV SR je prispie-
vať k prehĺbeniu a ďalšiemu rozvoju spolupráce a sociálneho dialógu medzi so-
ciálnymi partnermi a organizáciami spoločností v Slovenskej republike s cieľom 
zvýšiť vzájomnú dôveru a porozumenie pri zdokonaľovaní modelu pluralitnej 
a participačnej demokracie v podmienkach Slovenska. Slovenskú rektorskú 
konferenciu v roku 2010 zastupoval prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.

Zahraničné aktivity

Európska asociácia univerzít združuje národné rektorské konferencie, uni-
verzity a iné akademické organizácie v európskom vysokoškolskom prostredí. 
Vytvára priestor pre tvorbu vysokoškolskej akademickej politiky na európskej 
úrovni, ale aj priestor na spoluprácu svojich členov. Slovenská rektorská konfe-
rencia je riadnym kolektívnym členom s právom účasti na zasadnutiach výboru 
a valného zhromaždenia a plným hlasovacím právom.

Slovenská rektorská konferencia je jedným zo zakladajúcich členov Európ-
skej asociácie univerzít. Prezident SRK (resp. do 3. júna 2010 viceprezident 
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SRK) sa zúčastnil na zasadnutiach výboru EUA a valnom zhromaždení. EUA 
pravidelne organizuje konferencie, na ktorých sa zúčastňujú prezident SRK, 
generálna sekretárka SRK, ale aj členovia SRK, ktorých vysoké školy sú indivi-
duálnymi členmi EUA.

Individuálnymi členmi EUA sú: Univerzita Komenského v Bratislave, Žilin-
ská univerzita v Žiline, Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomická univerzita 
v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická 
univerzita vo Zvolene, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trnavská univerzita v Trnave, Vysoká škola ma-
nažmentu v Trenčíne a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Spolupráca s Európskou asociáciou univerzít

Európska asociácia univerzít pripravila pre svojich členov v roku 2010 me-
dzinárodnú konferenciu v Palerme (október 2010). Zástupcovia SRK sa zú-
častnili rokovaní Councilu EUA a generálna sekretárka sa zúčastnila stretnutí 
generálnych sekretárov národných rektorských konferencií, ktoré zorganizova-
la EUA. Podrobnejšie informácie o konferenciách nájdete na www.eua.be alebo 
na internetovej stránke SRK. V októbri 2009 bol prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. 
nominovaný za člena pracovnej skupiny EUA Research Policy Working Group 
(RPWG) a po schválení jeho nominácie sa intenzívne zapájal do riešenia agendy 
tejto pracovnej skupiny do júna 2010. Od júla 2010 je členom RPWG Dr.h.c. 
prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., viceprezident SRK. V decembri 2009 bol za člena 
nominačnej komisie EUA nominovaný za SRK prof. MUDr. Ladislav Mirossay, 
DrSc.

Ďalšie zahraničné aktivity a konferenčné podujatia

V priebehu roka 2010 sa realizovalo viacero zahraničných služobných 
ciest. Správy zo zahraničných služobných ciest sú zverejnené na internetovej 
stránke SRK. 

Správa o hospodárení občianskeho združenia
 

Vyúčtovanie dotácie SRK pre rok 2010 k 31. 12. 2010

Dotácia na chod z MŠ SR 66 400,00

Úroky 14,82

 66 414,82

OSOBNÉ NÁKLADY

Mzdové náklady
pracovný pomer
dohody

Zákonné sociálne náklady
zdravotné poistenie
sociálne poistenie

Daň z príjmu zo závislej činnosti
Ostatné zákonné sociálne náklady
(príspevok na stravné lístky)

16 406,66
14 646,24
1 760,42
5 0��,�3
1 448,93
3 630,80
1 �04,32

3�4,11

Osobné náklady celkom 23 764,82

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Spotreba materiálu
spotreba materiálu 
spotreba energie

Služby
konferencie, porady, semináre, sympózia…
reprezentačné výdavky
telefónne poplatky
odvoz odpadu
prenájom
notárske služby
poštovné
ekonomické služby
účastnícke poplatky
reklama
rôzne služby
tlač (vizitky, hl. papier, publikácie)

1 5��,�0
1 171,00

417,80

1� 4�4,1�
4 371,85

453,08
686,84

10,80
1 005,53
4 006,33

112,80
2 915,10
960,80

1 698,13
515,72

1 322,09
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poistenie-cestovné
bankové poplatky
kurzové straty

66,77
367,57

0,77

Prevádzkové náklady celkom 20 082,98

CESTOVNÉ NÁKLADY

diéty
rôzne cest. výdaje
ubytovanie
letenky
cestovné-refakturácia

1 535,85
807,10

1 969,70
955,15

15 082,58

Cestovné náklady celkom 20 350,38

ČLENSKÉ POPLATKY

členské medzinárodným organizáciam
členské národným organizáciam-HSV SR

4 ��2,00
350,00

69 530,18

Príjmy celkom 66 414,82

Výdavky celkom 69 530,18

-3 115,36

Pozn.: Vyúčtovanie dotácie z Ministerstva školstva SR pre rok 2010 bolo 
zaslané na MŠ SR v zmysle zmluvy o dotácii dňa 7. 1. 2010. Následne bolo čer-
panie dotácií MŠ SR potvrdené.

Vyúčtovanie úrokov

EUR

Úroky celkom 14,82

Poplatky banke 367,57

Spolu -352,75
 

Poznámka k vyúčtovaniu úrokov z poskytnutej dotácie:
Poplatky banke boli vyššie ako úroky z poskytnutej dotácie, preto SRK 

k 10. 1. 2011 neposielala na účet MŠ SR žiadne finančné prostriedky (výnosy 
– úroky z poskytnutých dotácií za rok 2010).

Informácia o hospodárení

Slovenská rektorská konferencia sa v súvislosti s financovaním svojej čin-
nosti riadi postupmi účtovania v systéme podvojného účtovníctva upraveného 
opatrením Ministerstva financií SR z 15. 11. 2000 č. 21 702/2000-92, kto-
rým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR č. V/20 531/1992 
z 13. 10. 1992, ktorým sa ustanovuje účtovná osnova a postupy účtovania 
pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie 
v znení neskorších predpisov.

Príjmy konferencie v roku 2010 tvorili:
dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 66 400,- EUR
úroky z vkladov vo výške 14,82 EUR

Jednotlivé platby sú podložené výpismi z banky, žiadosťami o refundácie 
a príkazmi na úhradu, ktoré sú uložené na sekretariáte Slovenskej rektorskej 
konferencie. Všetky platby realizované v hotovosti sú evidované v pokladničnej 
knihe za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010, ktorá je uložená na sekre-
tariáte Slovenskej rektorskej konferencie a príslušné pokladničné doklady 
sú k dispozícii vo firme PorEko, ktorá dodávateľsky zabezpečuje účtovníctvo 
pre Slovenskú rektorskú konferenciu. Zakúpený materiál a majetok je ulo-
žený na sekretariáte Slovenskej rektorskej konferencie. Stav pokladne SRK 
k 31. 12. 2010 bol 117,62 EUR.

Dotácia z Ministerstva školstva SR vo výške 66 400,- EUR bola plne využitá 
v kapitole bežné výdavky na činnosť Slovenskej rektorskej konferencie. Celko-
vý zostatok na bankovom účte č. 4040003407/3100 SRK k 31. 12. 2010 
bol 3 738,17 EUR (suma prevedených členských príspevkov - aby účet nebol 
vynulovaný) a na účte č. 4040003415/3100 predstavoval 25 301,35 EUR, 
t.j. zostatok z členských príspevkov a úrokov za predchádzajúce obdobie (plus 
zostatok na dotačnom účte).

•
•
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Príloha č. I
Zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie

14. 1. 2010 52. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie 
v Terchovej

18.– 19. 3. 2010 53. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie 
v Košiciach

3. – 4. 6. 2010 54. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie 
v Žiline

28. 10. 2010 55. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie 
v Nitre

Príloha č. II
Zoznam zahraničných pracovných ciest zástupcov
Slovenskej rektorskej konferencie

28. – 29. 1. 2010 Rokovania EUA, Council, SG meeting, prof. Ing. 
Ján Bujňák, CSc., Ing. Denisa Voskárová (Brusel, 
Belgicko)

10. – 12. 3. 2010 3 aktivity zamerané na Bolonský proces 
a medzinárodnú spoluprácu: Bologna Ministerial 
conference: stretnutie zástupcov ministerstiev 
a rektorských konferencií za SRK prof. Ing. Ján 
Bujňák, CSc.; Konferencia EURASHE - Ing. Denisa 
Voskárová; Trends 2010 report EUA - prof. Ing. 
Ján Bujňák, CSc., Ing. Denisa Voskárová (Budapešť, 
Maďarsko; Viedeň, Rakúsko)

24. – 28. 3. 2010 Rokovania EUA, Council, SG meeting, prof. Ing. 
Ján Bujňák, CSc., Ing. Denisa Voskárová (Sevilla, 
Španielsko)

29. – 30. 4. 2010 Výročné stretnutie generálnych riaditeľov pre 
vysokoškolské vzdelávanie a predstaviteľov 
národných rektorských konferencií, prof. Ing. Ján 
Bujňák, CSc. (Zaragoza, Španielsko) 

23.5. – 26. 5. 2010 Pracovné stretnutie s predsedom Macedónskej 
rektorskej konferencie a ministrom školstva 
Macedónska, prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., 
Ing. Denisa Voskárová (Skopje, Kavadarci, 
Macedónsko)

10. – 13. 6. 2010 Zasadnutie pracovnej skupiny RPWG EUA, prof. 
Ing. Ján Bujňák, CSc. (Istambul, Turecko)

23. – 30. 6. 2010 Dvanásty transatlantický dialóg medzi ECE, AUCC 
a EUA, prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. (New York, USA)

11. – 15. 10. 2010 Jubilejná Maďarská rektorská konferencia 
s názvom Expanding Europe, prof. RNDr. Libor 
Vozár, CSc. (Pécs, Maďarsko)

20. – 23. 10. 2010 Výročná konferencia EUA, prof. RNDr. Libor Vozár, 
CSc., Ing. Denisa Voskárová (Palermo, Taliansko)
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17. – 18. 11. 2010 Pracovná návšteva Maďarskej rektorskej 
konferencie, Ing. Denisa Voskárová (Budapešť, 
Maďarsko)

22. 11. 2010 Zasadnutie pracovnej skupiny RPWG EUA, Dr.h.c. 
prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. (Brusel, Belgicko)

22. – 23. 11. 2010 Pracovná návšteva Českej rektorskej konferencie, 
Ing. Denisa Voskárová (Brno, Česká republika)

1. – 3. 12. 2010 Pracovná návšteva Poľskej rektorskej konferencie 
– KRASP, Ing. Denisa Voskárová (Varšava, Poľsko)

15. 12. 2010 EUA Study visit, Implementation of Full Costing, 
University of Coimbra, prof. RNDr. Libor Vozár, 
CSc. (Coimbra, Portugalsko)

Príloha č. III
Publikácie

Preklad publikácie ENQA: Standards and Guidelines for Quality in the Euro-
pean Higher Education Area. Preložené Slovenskou rektorskou konferenciou 
a distribuované s povolením ENQA pod názvom: Normy a smernice na zabez-
pečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

Publikáciu možno nájsť aj na internetovej stránke ENQA:
http://www.enqa.eu/pubs_esg.lasso
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Príloha č. IV
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 repre-
zentácie 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 vyso-
kých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky (§ 107 ods. 5 zákona).

(2) SRK v súlade s § 107 ods. 2 schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k ná-
vrhom, ktoré jej predkladá podľa zákona minister školstva Slovenskej 
republiky (ďalej len „minister“). Konkrétne, SRK
a) sa vyjadruje k návrhu ministra na vymenúvanie a odvolávanie pred-

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

b) sa vyjadruje k návrhu ministra na odvolanie člena Akreditačnej ko-
misie (§ 81 ods. 8 zákona),

c) sa vyjadruje k poskytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu súkromnej 
vysokej škole na uskutočňovanie akreditovaných študijných progra-
mov, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť a na rozvoj vy-
sokej 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 akademic-
kej 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 posudzova-

ní 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 rám-
ci 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,
b) prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam súvisiacim 

s vysokoškolskou politikou, k návrhom všeobecne záväzných práv-
nych 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 re-
publike a vzájomný tok informácií medzi nimi,

d) nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím, s rektorskými konfe-
renciami 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 rekto-

ra.
(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 vyso-
kých škôl. Nositelia kuriálnych hlasov sú určení rozhodnutím nadpolovič-
nej väčšiny rektorov súkromných vysokých škôl prítomných na zasadnutí 
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SRK. V prípade korešpondenčného hlasovania (odsek 6) sú nositelia ku-
riálnych hlasov určení rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny rektorov sú-
kromných 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 štát-
nych vysokých škôl a počtu kuriálnych hlasov súkromných vysokých škôl 
podľa odseku 2.

(4) SRK je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všet-
kých 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 prí-
pade korešpondenčného hlasovania elektronicky (napr. emailom, pros-
tredníctvom web-u 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 prostried-
kov, ktoré ministerstvo účelovo vyčlení každoročne na činnosť SRK (§ 
107 ods. 7 zákona).

Článok 6
Prezident

(1) Prezident za svoju činnosť zodpovedá SRK. Prezidenta zastupujú vicep-
rezidenti 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 prípa-
de 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.

Článok �
Prezídium

(1) Prezídium pozostáva z prezidenta a dvoch 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 nasledujú-

ce funkčné obdobia.
(4) Prezídium najmä:

a) pripravuje program zasadnutí SRK,
b) vypracúva na kalendárny rok návrh plánu činnosti, návrh plánu riad-

nych zasadnutí SRK, návrh správy o činnosti, návrh rozpočtu a ná-
vrh správy o hospodárení SRK,

c) predkladá SRK návrhy uznesení k prerokúvaným otázkam.

Článok �
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.
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(3) Právo navrhovať kandidáta a byť volený na funkciu prezidenta majú čle-
novia SRK.

(4) Na úvod voľby vyzve predseda volebnej komisie členov SRK, aby navrhli 
kandidátov na funkciu prezidenta. Navrhovať možno len členov SRK prí-
tomných 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 fun-
kciu prezidenta navrhnutý člen volebnej komisie a so svojou kandidatú-
rou 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 pred-
sedom volebnej komisie. Na hlasovacích lístkoch sú uvedené mená kan-
didátov. 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 hla-
sovania, ktorá je podpísaná členmi volebnej komisie a je súčasťou zápis-
nice zo zasadnutia SRK.

(6) Predseda volebnej komisie po každom hlasovaní oznámi výsledky voľby 
prezidenta, pričom oznámi počet vydaných hlasovacích lístkov, počet hla-
sov, 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 nezís-
kal žiaden kandidát na prezidenta nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
členov SRK s hlasovacím právom, uskutoční sa druhé kolo volieb.

(9) V druhom kole volieb sa zúčastňujú tí kandidáti, ktorí sa v predchádza-
júcom 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 dru-
hom 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 hla-
sov. 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 hlasova-
cím právom, stáva sa prezidentom.

(10) Ak nebol prezident zvolený ani v treťom kole volieb alebo ak ani po dvoj-
násobnom zopakovaní druhého kola nezískal žiadny z kandidátov najväčší 
počet hlasov, uskutočnia sa nové voľby. Predchádzajúci kandidáti nestrá-
cajú právo kandidovať. Na jednom zasadnutí SRK možno voľbu preziden-
ta 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 hla-
sovacím 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 hla-
sovania. 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 vicep-
rezidenta SRK je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 
SRK s hlasovacím právom.

Článok �
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.

V Žiline a Terchovej dňa 14. januára 2010

Rektori :
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
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Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
Doc. PhDr. František Gahér, CSc.
brigádny generál doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.
prof. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD.
Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc.
prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
doc. Ing. Martin Mišút, CSc.
doc. Mgr. art. Matúš Oľha
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
doc. PaedDr. Marek Pribula, PhD.
prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
prof. JUDr. Ján Svák, CSc.
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
prof. Ondrej Šulaj
doc. RNDr. János Toth, PhD.
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
prof. Karol Weisslechner, akad. arch.

Príloha č. V
Rokovací poriadok Slovenskej rektorskej konferencie

Článok 1
Úvodné ustanovenia

(1) Činnosť Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „SRK”) sa riadi Šta-
tútom Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „štatút”) prijatým v sú-
lade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
a týmto Rokovacím poriadkom Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej 
len „rokovací poriadok”).

(2) V prípade, že pri činnosti SRK nastanú okolnosti, ktoré nie sú upravené 
štatútom ani rokovacím poriadkom, SRK rozhodne o ďalšom postupe 
hlasovaním.

Článok 2
Zvolanie zasadnutia SRK

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

(2) Zasadnutia SRK zvoláva prezident SRK (ďalej len „prezident“) najmenej 
tri razy do roka. Pozvánka na zasadnutie obsahuje dátum, čas a miesto 
zasadnutia, ako aj návrh programu vypracovaný prezídiom SRK (ďalej len 
„prezídium“). Členovia SRK dostanú pozvánku na zasadnutie spravidla 
najmenej desať dní vopred písomne alebo elektronickou poštou.

(3) Riadne zasadnutia SRK sa uskutočňujú v súlade s ročným plánom za-
sadnutí, ktorý vypracováva prezídium. V prípade naliehavej potreby môže 
prezident SRK zvolať mimoriadne zasadnutie SRK.

(4) Ak skupina členov SRK požiada o zvolanie mimoriadneho zasadnutia SRK 
podľa článku 6 ods. 6 štatútu, v žiadosti uvedie aj návrh programu. V ta-
komto prípade prezident zvolá zasadnutie SRK do 14 kalendárnych dní 
od doručenia písomnej žiadosti.

(5) Podkladové materiály na zasadnutie SRK dostanú členovia SRK v písom-
nej alebo elektronickej podobe najmenej 5 pracovných dní pred zasad-
nutím SRK. V prípade naliehavej potreby je možné predložiť podkladový 
materiál aj pred začiatkom zasadnutia, SRK však musí súhlasiť s prero-
kovaním takto predloženého materiálu.
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Článok 3
Zasadnutie SRK

(1) Zasadnutie SRK riadi prezident alebo v prípade jeho neprítomnosti jeden 
z viceprezidentov poverený prezidentom (ďalej aj „predsedajúci“).

(2) Ak do 30 minút po určenom začiatku zasadnutia SRK nie je SRK schop-
ná uznášať sa predsedajúci zasadnutie SRK skončí. V odôvodnených prí-
padoch môže predsedajúci rozhodnúť o predĺžení tejto lehoty o ďalších 
30 minút.

(3) Po otvorení zasadnutia hlasuje SRK na návrh predsedajúceho o
a) členoch mandátovej komisie SRK, ktorá overuje hlasovania SRK,
b) členoch návrhovej komisie, ktorá pripravuje návrhy uznesení zo za-

sadnutia SRK,
c) overovateľoch zápisu zo zasadnutia; overovateľmi nemôžu byť čle-

novia prezídia.

Článok 4
Program zasadnutia SRK

(1) SRK na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu uvedený 
v pozvánke a o jeho schválení rozhodne hlasovaním. SRK môže pri prero-
kúvaní návrhu programu na návrh člena SRK navrhnutý program doplniť 
alebo zmeniť.

(2) SRK môže na návrh člena SRK aj počas zasadnutia hlasovaním zmeniť 
poradie prerokovania bodov programu alebo zlúčiť rozpravu o dvoch ale-
bo o viacerých bodoch programu.

Článok 5
Priebeh zasadnutia SRK

(1) Zasadnutia SRK sú spravidla verejné. Účasť zástupcov iných orgánov 
reprezentácie vysokých škôl (§ 107 ods. 1 zákona) na zasadnutí SRK sa 
umožní do naplnenia kapacity miest v rokovacej miestnosti.

(2) Zasadnutie SRK alebo jeho časť je neverejná, ak o tom rozhodne SRK na 
návrh člena SRK.

(3) Ku každému bodu programu zasadnutia SRK na úvod spravidla vystúpi 
predkladateľ alebo iný určený člen SRK. Predkladateľ môže predložiť aj 
návrh uznesení SRK.

(4) K otvorenému bodu nasledujú otázky členov SRK.
(5) Po zodpovedaní všetkých otázok otvorí predsedajúci rozpravu. Člen SRK 

môže vo svojom príspevku predložiť návrh na uznesenie.
(6) Na záver rozpravy v rámci jednotlivých bodov programu podávajú členo-

via SRK návrhy na uznesenia, ktoré predložia aj v písomnej forme návr-
hovej komisii.

(7) Pri rokovaní v rámci bodu rôzne sa na každú otvorenú tému uplatňuje 
rovnaký postup ako pri samostatnom bode programu.

Článok 6
Hlasovanie

(1) SRK rozhoduje o každom návrhu na uznesenie hlasovaním v súlade 
s článkom 4 štatútu. Hlasovanie sa spravidla uskutoční bezprostredne 
po skončení alebo po uzavretí rozpravy a po odovzdaní návrhov na uzne-
senia, ak SRK nerozhodne inak. O návrhoch na uznesenia sa hlasuje v po-
radí, v akom boli predložené.

(2) Ak boli k návrhu na uznesenie podané pozmeňujúce alebo doplňujúce 
návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a to v opačnom poradí, v akom boli po-
dané. Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje 
o návrhu uznesenia ako o celku.

(3) Predsedajúci pred hlasovaním upozorní členov SRK, že sa prikročí k hla-
sovaniu, oznámi spôsob hlasovania a zistí počet hlasov prítomných čle-
nov.

(4) Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o akom návrhu na uzne-
senie sa bude hlasovať a zopakuje jeho presné znenie. Predsedajúci po-
tom prikročí k riadeniu hlasovania.

(5) Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť; počas hlasovania predsedajúci 
nikomu nemôže udeliť slovo, s výnimkou procedurálneho návrhu týkajú-
ceho sa spochybnenia vylúčenia neskoršieho pozmeňujúceho alebo dopl-
ňujúceho návrhu na uznesenie podľa odseku 2.

(6) Prijaté uznesenia zapisuje sekretár SRK.
(7) Hlasovanie je verejné alebo tajné. Prípady a spôsob tajného hlasovania 

ustanovuje štatút.
(8) Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet hlasov 

prítomných členov, počet hlasov členov, ktorí hlasovali za návrh, počet 
hlasov členov, ktorí hlasovali proti návrhu, počet hlasov členov, ktorí sa 
zdržali hlasovania.

(9) Informácia o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajné-
ho hlasovania alebo o výsledku volieb sú súčasťou zápisnice zo zasadnu-
tia SRK.

Článok �
Zápis zo zasadnutia SRK

(1) O každom zasadnutí sa spisuje zápis na základe poznámok alebo zvu-
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kového záznamu, ktorý musí obsahovať dátum, čas a miesto konania 
zasadnutia, zoznam prítomných členov, prizvaných hostí, program zasad-
nutia, opis predmetu a priebehu zasadnutia, otázky súvisiace s hlasova-
ním, podstatný obsah rozpravy, prijaté a neprijaté uznesenia s výsledkom 
hlasovania, a tiež miesto a termín konania ďalšieho riadneho zasadnutia 
SRK.

(2) Účastníci zasadnutia potvrdzujú svoju účasť na zasadnutí SRK podpisom 
na prezenčnej listine, ktorá tvorí súčasť zápisu zo zasadnutia SRK.

(3) Zápis o zasadnutí vyhotovuje sekretár SRK, ktorý návrh zápisu predloží 
overovateľom zápisu a následne členom prezídia SRK. Overovatelia sa 
vyjadria k návrhu zápisu do 5 pracovných dní. Následne sa k návrhu zápi-
su vyjadria členovia prezídia, ktorí svoje vyjadrenie zašlú do 5 pracovných 
dní. Schválené znenie zápisu zo zasadnutia SRK potvrdzujú svojím podpi-
som overovatelia a následne prezident.

(4) Schválený zápis zo zasadnutia SRK sa najneskôr do 15 pracovných dní 
od zasadnutia SRK zverejní na internetovej stránke SRK a zašle členom 
SRK.

Článok �
Záverečné ustanovenia

(1) Tento rokovací poriadok SRK bol schválený dňa 19. marca 2010 a týmto 
dňom nadobúda platnosť a účinnosť.

V Košiciach dňa 19. marca 2010

Príloha č. VI
Stanovy Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie
(zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 3. 12. 2010)

Základné ustanovenia
čl. 1

1.  Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie (skrátený názov „Inštitút SRK“) 
je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov v znení neskorších predpisov. Anglický názov Inštitútu SRK je 
Slovak Rectors´ Conference Institute (skratka SRC Institute). 

2.  Inštitút SRK (ďalej tiež „združenie“) existuje ako občianske združenie 
od 24. 6. 1997, kedy bolo Ministerstvom vnútra SR zaregistrované 
s názvom „Slovenská rektorská konferencia“ v zmysle stanov zo dňa 
2. 6. 1997. Aktuálny zoznam zmien stanov od vzniku združenia je uvedený 
v čl. 10. 

3.  Sídlom združenia je Konventná 1, 811 02 Bratislava. 
4.  Združenie je právnickou osobou spôsobilou mať práva a povinnosti vy-

plývajúce z právneho poriadku Slovenskej republiky a činiť právne úkony, 
pričom do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len 
v medziach zákona. 

5.  Práva a povinnosti člena združenia upravujú stanovy združenia. 

Cieľ a činnosť 
čl. 2

1.  Cieľom združenia je administratívna, organizačná a finančná podpora 
činnosti a reprezentácie Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je pod-
ľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „SRK“ a „zákon“) 
orgánom reprezentácie vysokých škôl. 

2.  Združenie zabezpečuje horeuvedený výkon činností pre SRK najmä rea-
lizáciou technického zabezpečenia webovej prezentácie SRK, prípravou 
materiálov a analýz pre potreby SRK, organizáciou podujatí SRK, prevádz-
kou kancelárie, ako aj ďalšími potrebnými aktivitami v prospech SRK. 

Členstvo, práva a povinnosti členov 
čl. 3

1.  Združenie má individuálnych členov, ktorými sú fyzické osoby (občania) 
v zmysle týchto stanov a kolektívnych členov, ktorými sú právnické osoby 
v zmysle týchto stanov. 
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2.  Individuálnymi členmi združenia sú členovia SRK zvolení do nasledovných 
funkcií v SRK:
a.  prezident SRK,
b.  viceprezidenti SRK. 

3.  Členstvo v združení podľa odseku 2 vzniká členom SRK uvedeným v odse-
ku 2 ich zvolením do uvedených funkcií v SRK. Súhlas člena SRK s kandi-
datúrou na funkcie v SRK podľa odseku 2 je zároveň prejavom jeho vôle 
byť členom združenia počas výkonu funkcie v SRK, čo rovnako platí aj 
na zánik jeho členstva v združení po ukončení funkcie v SRK. 

4.  Členstvo v združení podľa odseku 2 zaniká uplynutím funkčného obdobia 
člena SRK uvedeného v odseku 2 v príslušnej funkcii SRK. 

5.  Kolektívnymi členmi združenia môžu byť všetky vysoké školy v Slovenskej 
republike, ktoré prejavia o členstvo v združení záujem. Vysoká škola, ktorá 
je kolektívnym členom, je v združení reprezentovaná svojim rektorom. 

6.  Členstvo v združení podľa odseku 5 vzniká subjektom uvedeným v odseku 
5 ich prijatím za člena združenia, ktoré vzniká dňom vydania potvrdenia 
o členstve riaditeľom združenia na základe písomnej prihlášky vysokej 
školy za člena združenia. Riaditeľ vydá potvrdenie o členstve do 30 dní od 
doručenia písomnej príhlášky. 

7.  Riaditeľ vedie a aktualizuje zoznam členov združenia. 
8.  Členstvo kolektívneho člena v združení podľa odseku 5 zaniká:

a.  zánikom statusu vysokej školy,
b.  dňom doručenia písomného oznámenia člena o vzdaní sa členstva 

v združení doručenom riaditeľovi,
c.  zánikom člena,
d.  zánikom združenia. 
e.  neuhradením členského príspevku za daný kalendárny rok v lehote 

splatnosti, ktorou je koniec februára kalendárneho roka, a to ani 
v náhradnej lehote 30 dní poskytnutej riaditeľom formou jednej pí-
somnej upomienky adresovanej členovi združenia. 

9.  Členovia združenia majú právo zúčastňovať sa na činnosti združenia 
a právo voliť a byť volení do orgánov združenia a právo byť informovaní 
o činnosti združenia. 

10.  Členovia združenia sú povinní:
a.  dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia,
b.  podľa svojich schopností a možností plniť uznesenia orgánov zdru-

ženia,
c.  podľa svojich schopností a možností podporovať cieľ združenia,
d.  podľa svojich schopností a možností zúčastňovať sa na činnosti 

združenia,

e.  nekonať proti cieľu združenia. 
11.  Kolektívni členovia združenia sú povinní platiť združeniu členské príspevky. 

Počas omeškania s platením členského príspevku kolektívny člen združe-
nia nemá platný hlas, t. z. že nemôže hlasovať v orgánoch združenia. 

Orgány združenia 
čl. 4

1.  Orgánmi združenia sú:
a.  plénum,
b.  riaditeľ,
c.  zástupcovia riaditeľa,
d.  dozorná rada. 

Plénum 
čl. 5

1.  Plénum je najvyšším orgánom združenia. 
2.  Plénum volí ostatné orgány združenia a to riaditeľa, zástupcov riaditeľa 

a dozornú radu. 
3.  Plénum tvoria všetci členovia združenia. Každý člen združenia má jeden 

hlas. Ak rektor zastupujúci kolektívneho člena podľa článku 3 ods. 5 je 
zároveň individuálnym členom podľa článku 3 ods. 2, má iba jeden hlas 
vyplývajúci z individuálneho členstva v združení. 

4.  Plénum je uznášaniaschopné v prípade, že je na ňom prítomných viac 
ako polovica všetkých členov združenia s platným hlasom. 

5.  Plénum prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítom-
ných členov združenia, ak nie je stanovené inak. 

6.  Plénum rokuje spravidla na svojich zasadnutiach, vo výnimočných prípa-
doch písomne alebo elektronicky. 

7.  Do právomoci pléna patrí:
a.  schvaľovať stanovy združenia, ich zmeny a dodatky,
b.  voliť z členov združenia riaditeľa a zástupcov riaditeľa a odvolávať 

ich,
c.  voliť z členov združenia členov dozornej rady a odvolávať ich,
d.  schvaľovať plán činnosti a výročnú správu,
e.  schvaľovať rozpočet združenia a ročnú správu o hospodárení zdru-

ženia,
f.  stanovovať výšku členského príspevku a spôsob jeho úhrady,
g.  rozhodovať o zániku združenia. 
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Riaditeľ, zástupcovia riaditeľa  
čl. 6

1.  Riaditeľ je štatutárnym orgánom združenia, zastupuje ho a koná v jeho 
mene. Riaditeľ za svoju činnosť zodpovedá plénu. 

2.  Riaditeľ poveruje v prípade potreby jedného zo zástupcov riaditeľa svojim 
zastupovaním. 

3.  Riaditeľ je volený plénom a je ním spravidla prezident SRK. 
4.  Zástupcovia riaditeľa sú volení plénom a sú nimi spravidla viceprezidenti 

SRK. 
5.  Združenie prerokúva otázky týkajúce sa jeho činnosti na zasadnutiach 

pléna, ktoré zvoláva riaditeľ v zmysle ods. 9, a na ktoré sú pozývaní všetci 
členovia združenia. 

6.  O bežnej činnosti združenia rozhoduje riaditeľ, závery zasadnutí pléna 
majú pre neho charakter odporúčaní. 

7.  Funkčné obdobie riaditeľa a zástupcov riaditeľa je dvojročné. 
8.  Funkcia riaditeľa končí:

a.  uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol zvolený za riaditeľa,
b.  ak riaditeľ z vážnych zdravotných alebo iných dôvodov nemôže vyko-

návať funkciu riaditeľa po dobu viac ako tri mesiace,
c.  dňom, v ktorom plénum odvolalo riaditeľa z funkcie riaditeľa; po od-

volaní riaditeľa vykonáva do volieb nového riaditeľa túto funkciu ve-
kovo starší zástupca riaditeľa,

d.  písomným vzdaním sa funkcie riaditeľa adresovaným obom zá-
stupcom riaditeľa, v prípade, že funkcia zástupcov riaditeľa nie je 
obsadená, listom adresovaným členom dozornej rady; do volieb 
nového riaditeľa vykonáva túto funkciu vekovo starší zástupca 
riaditeľa; toto platí obdobne aj v prípade zániku členstva riaditeľa 
v združení. 

e.  zánikom funkcie prezidenta SRK v prípade, že je riaditeľom; pokiaľ 
sa nevykonajú voľby nového riaditeľa, vykonáva túto funkciu vekovo 
starší zástupca riaditeľa. 

f.  smrťou, stratou, alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
9.  Riaditeľ najmä:

a.  zvoláva a vedie zasadnutia pléna, ktoré zvoláva najmenej dvakrát do 
roka alebo vtedy, ak o zvolanie pléna požiada najmenej jedna tretina 
členov združenia s hlasom,

b.  realizuje a zodpovedá za plnenie rozhodnutí pléna,
c.  informuje plénu o zmenách v členstve v združenia. 

10.  Funkcia zástupcov riaditeľa končí z obdobných dôvodov ako funkcia ria-
diteľa s tým, že v prípade vzdania sa funkcie adresujú svoj list riaditeľovi, 

v prípade, že funkcia riaditeľa nie je obsadená, listom adresovaným čle-
nom dozornej rady. 

Dozorná rada 
čl. �

1.  Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť 
zodpovedá plénu. 

2.  Dozorná rada je zložená zo zástupcov troch členov zvolených plénom 
z kolektívnych členov združenia. Členovia dozornej rady spomedzi seba 
volia predsedu dozornej rady. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné 
s funkciou riaditeľa a zástupcov riaditeľa. Funkčné obdobie členov dozor-
nej rady je dvojročné. Dozorná rada sa schádza najmenej raz ročne, jej 
zasadnutia zvoláva a riadi predseda dozornej rady. 

3.  Dozorná rada je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčši-
na jej členov. Rozhodnutie dozornej rady je platné, ak za neho hlasovala 
nadpolovičná väčšina prítomných členov dozornej rady. 

4.  Dozorná rada najmä
a.  kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje riaditeľa na nedos-

tatky a navrhuje mu spôsoby ich odstránenia,
b.  kontroluje dodržiavanie stanov združenia. 

5.  Funkcia členov dozornej rady zaniká z obdobných dôvodov ako funkcia 
riaditeľa. 

Hospodárenie združenia 
čl. �

1.  Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. 
2.  Zdrojmi majetku združenia sú najmä:

a.  dotácie z kapitoly MŠ SR na činnosť SRK; tieto dotácie môže zdru-
ženie použiť len na činnosti, na ktoré boli poskytnuté a podliehajú 
ročnému zúčtovaniu,

b.  členské príspevky členov združenia,
c.  dary fyzických osôb, dotácie a granty právnických osôb z tuzemska 

a zo zahraničia,
d.  výnosy z majetku združenia,
e.  príjmy z činnosti zameranej na dosiahnutie cieľa združenia. 

3.  Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného 
plénom. Za hospodárenie združenia zodpovedá riaditeľ. 

4.  Združenie každoročne vypracúva výročnú správu o hospodárení združe-
nia, ktorú schvaľuje dozorná rada. 
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Zmena stanov 
čl. �

1.  Zmenu stanov združenia schvaľuje plénum. Na odsúhlasenie zmeny sta-
nov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov združenia 
s platným hlasom. 

2.  Riaditeľ oznámi zmeny stanov združenia písomne Ministerstvu vnútra SR 
do 15 dní od ich schválenia a pripojí vo dvoch vyhotoveniach text zmeny. 

3.  Stanovy združenia sú zverejnené prostredníctvom webových stránok 
SRK. 

Zánik združenia 
čl. �

1.  Združenie zaniká rozpustením alebo zlúčením s iným združením. V oboch 
prípadoch sa k platnému rozhodnutiu o zániku združenia vyžaduje prítom-
nosť dvojtretinovej väčšiny členov združenia s platným hlasom  a dvojtre-
tinový súhlas všetkých členov združenia s platným hlasom. 

2.  Združenie zaniká aj rozhodnutím riaditeľa o rozpustení združenia, ak sa 
plénum nezíde na zasadnutie po dobu jedného roka napriek tomu, že 
bolo opakovane (najmenej dvakrát) riaditeľom riadne zvolané. 

3.  Ak zanikne združenie rozpustením, riaditeľ ustanoví osobu likvidátora.  
V prípade rozpustenia združenia sa prednostne uhradia dlhy združenia. 
Ostatný majetok združenia sa použije výlučne na všeobecne prospešné 
a charitatívne účely. 

Prechodné ustanovenia k zmene stanov schválených dňa…. 2010 
čl. �

1.  Dňom schválenia zmeny stanov sa úradujúci prezident SRK a úradujúci 
viceprezidenti SRK stávajú individuálnymi členmi združenia podľa člán-
ku 3 ods. 2. Úradujúci prezident SRK do doby prvého zasadania pléna 
združenia a zvolenia riaditeľa zároveň vykonáva funkciu riaditeľa združe-
nia a úradujúci viceprezidenti do doby prvého zasadania pléna združenia 
a zvolenia zástupcov riaditeľa vykonávajú funkciu zástupcov riaditeľa. 

2.  Dňoch schválenia zmeny stanov sa doterajší členovia združenia vzdávajú 
svojho členstva v zmysle predchádzajúcich stanov. 

3.  Povinnosť platiť členské vzniká kolektívnym členom po prvýkrát za kalen-
dárny rok 2011. Výška členského na kalendárny rok 2011 sa stanovuje 
na 1500 €. 

4.  Riaditeľ zvolá prvé zasadanie pléna združenia po obdržaní prihlášok za 
kolektívneho člena aspoň od 10 vysokých škôl, najneskôr však tak, aby sa 
uskutočnilo do konca júna 2011. 

Záverečné ustanovenia 
čl. 10

1.  Združenie vzniklo na základe registrácie Ministerstvom vnútra SR pod č. 
VVS/1-900/90-12628 dňa 24. 6. 1997. 

2.  Prvú zmenu stanov združenia schválilo plénum dňa 10. 10. 2000 a Mi-
nisterstvo vnútra SR túto zmenu vzalo na vedomie dňa 8. 11. 2000 pod 
č. VVS/1-900/90-12628-1. 

3.  Druhú zmenu stanov združenia schválilo plénum dňa 4. 12. 2002 a Mi-
nisterstvo vnútra SR túto zmenu vzalo na vedomie dňa 27. 12. 2002 pod 
č. VVS/1-900/90-12628. 

4.  Tretiu zmenu stanov združenia schválilo plénum dňa 28. 9. 2006 a Mi-
nisterstvo vnútra SR túto zmenu vzalo na vedomie dňa 31. 8. 2007 pod 
č. VVS/1-900/90-12628-3. 

5.  Štvrtú zmenu stanov združenia schválilo plénum dňa 28. 10. 2010. 
6.  Registráciou týchto stanov sa rušia stanovy registrované na Minister-

stve vnútra SR 24. 6. 1997 pod č. VVS/1-900/90-12628, ako aj ich 
zmena z 8. 11. 2000 a zmena zo 4. 12. 2002 a zmena zo dňa 28. 9. 
2006. 

7.  Ruší sa Volebný poriadok Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 30. 
novembra 2007. 

8.  Ruší sa Rokovací poriadok Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 2. 
októbra 2007. 

Nitra, 28. októbra 2010

  prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
  riaditeľ Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie
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