Stanovy Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie
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. 12.
3. Sídlom združenia je Panenská 29, 811 03 Bratislava.
4. Združenie je právnickou osobou spôsobilou mať práva a povinnosti vyplývajúce 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 podľa zákona č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „SRK“ a „zákon“) orgánom reprezentácie vysokých škôl.
2. Združenie zabezpečuje horeuvedený výkon činností pre SRK najmä realizáciou
technického zabezpečenia webovej prezentácie SRK, prípravou materiálov a analýz pre
potreby SRK, organizáciou podujatí SRK, prevádzkou 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.
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 odseku 2 ich
zvolením do uvedených funkcií v SRK. Súhlas člena SRK s kandidatúrou 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 prihlášky.
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 písomnej 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 združenia,
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 združenia 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.
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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 prítomných členov
združenia, ak nie je stanovené inak.
6. Plénum rokuje spravidla na svojich zasadnutiach, vo výnimočných prípadoch 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 združenia,
f. stanovovať výšku členského príspevku a spôsob jeho úhrady,
g. rozhodovať o zániku združenia.
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,
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b. ak riaditeľ z vážnych zdravotných alebo iných dôvodov nemôže vykonávať
funkciu riaditeľa po dobu viac ako tri mesiace,
c. dňom, v ktorom plénum odvolalo riaditeľa z funkcie riaditeľa; po odvolaní
riaditeľa vykonáva do volieb nového riaditeľa túto funkciu vekovo starší
zástupca riaditeľa,
d. písomným vzdaním sa funkcie riaditeľa adresovaným zástupcom 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 plénum o zmenách v členstve združenia.
10. Funkcia zástupcov riaditeľa končí z obdobných dôvodov ako funkcia riaditeľa s tým, že
v prípade vzdania sa funkcie adresujú svoj list riaditeľovi, v prípade, že funkcia
riaditeľa nie je obsadená, listom adresovaným členom dozornej rady.
Dozorná rada
čl. 7
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 dozornej 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 väčšina 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 nedostatky a
navrhuje mu spôsoby ich odstránenia,
b. kontroluje dodržiavanie stanov združenia.
5. Funkcia členov dozornej rady zaniká z obdobných dôvodov ako funkcia riaditeľa.
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Hospodárenie združenia
čl. 8
1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
2. Zdrojmi majetku združenia sú najmä:
a. dotácie z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na činnosť
SRK; tieto dotácie môže združenie 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 združenia, ktorú
schvaľuje dozorná rada.
Zmena stanov
čl. 9
1. Zmenu stanov združenia schvaľuje plénum. Na odsúhlasenie zmeny stanov 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. 10
1. Združenie zaniká rozpustením alebo zlúčením s iným združením. V oboch prípadoch
sa k platnému rozhodnutiu o zániku združenia vyžaduje prítomnosť dvojtretinovej
väčšiny členov združenia s platným hlasom a dvojtretinový 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.
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Prechodné ustanovenia k zmene stanov schválených dňa 28. 10. 2010
čl. 11
1. Dňom schválenia zmeny stanov sa úradujúci prezident SRK a úradujúci viceprezidenti
SRK stávajú individuálnymi členmi združenia podľa článku 3 ods. 2. Úradujúci
prezident SRK do doby prvého zasadania pléna združenia a zvolenia riaditeľa zároveň
vykonáva funkciu riaditeľa združenia 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 kalendárny 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. 12
1. Združenie vzniklo na základe registrácie Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1900/90-12628 dňa 24. 6. 1997.
2. Prvú zmenu stanov združenia schválilo plénum dňa 10.10. 2000 a Ministerstvo 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 Ministerstvo 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 Ministerstvo 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 a Ministerstvo vnútra
SR túto zmenu vzalo na vedomie dňa 3.12.2010 pod č. VVS/1-900/90-12628-4.
6. Vzatím týchto stanov na vedomie sa rušia stanovy vzaté na vedomie na Ministerstve
vnútra SR dňa 3. 12. 2010 pod č. VVS/1-900/90-12628-4.
7. Ruší sa Volebný poriadok Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 30. 11. 2007.
8. Ruší sa Rokovací poriadok Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 2. 10. 2007.
9. Piatu zmenu stanov združenia schválilo plénum dňa 30. 1. 2019.
Bratislava 30. januára 2019
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
riaditeľ Inštitútu Slovenskej rektorskej konferencie
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