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Konzorcium slovenských vysokých škôl: 

Výročná správa o činnosti a hospodárení za rok 2021 
 

 

1. PRÁVNE POSTAVENIE KONZORCIA SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL 

 

Konzorcium slovenských vysokých škôl (ďalej len „konzorcium“) je právnickou osobou, 

ktorá nadobudla právnu spôsobilosť zápisom do registra konzorcií vysokých škôl, ktorý je 

súčasťou registra vysokých škôl podľa § 2 ods. 14 a § 102b zákona o vysokých školách dňa 

22. januára 2021 pod číslom 2021/10027:1-A1110 MŠVVaŠ SR, Sekcia vysokých škôl. 

 

Konzorcium je založené podľa § 2 ods. 14 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ako 

záujmové združenie právnických osôb založené podľa § 20f zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka. 

 

Názov konzorcia v anglickom jazyku je „Consortium of Slovak Universities“. 

 

Skrátený názov konzorcia je „Konzorcium U10+“. 

 

Sídlom konzorcia je Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, 

Slovenská republika. 

 

Konzorcium je otvoreným záujmovým združením právnických osôb, ku ktorému môžu 

v súlade so stanovami konzorcia pristúpiť aj ďalšie vysoké školy v rozsahu a spôsobom 

ustanoveným v zákone o vysokých školách. 

 

 

2. ZAKLADAJÚCE DOKUMENTY KONZORCIA 

 

Zakladajúcimi dokumentmi konzorcia sú Stanovy Konzorcia slovenských vysokých škôl 

U10+ a Zakladateľská zmluva Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Oba dokumenty 

boli prijaté Prezídiom konzorcia, teda štatutárnymi zástupcami všetkých jeho členov, dňa 20. 

novembra 2020 

 

 

3. ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA KONZORCIA 

 

Prvé stanovy Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ nadobudli platnosť ich schválením 

všetkými rektormi, teda štatutárnymi zástupcami zakladajúcich členov konzorcia a účinnosť 

nadobudli dňom zápisu konzorcia do registra konzorcií vysokých škôl vedenom na MŠVVaŠ 

SR dňa 20. novembra 2020. V súlade s týmito stanovami konzorcia, štatutárnymi orgánmi 

konzorcia sú rektori týchto univerzít ako jeho zakladajúcich členov: 

Ekonomická univerzita v Bratislave, prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

Katolícka univerzita v Ružomberku, doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

Prešovská univerzita v Prešove, Dr.h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.  

Technická univerzita vo Zvolene, Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

Trnavská univerzita v Trnave, prof. PaedDr. René Bílik, CSc.  

Univerzita J. Selyeho v Komárne, Dr.habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
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Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 

 

Člen konzorcia je zastúpený výlučne jeho štatutárnym orgánom, ktorým je rektor univerzity. 

 

 

4. POSLANIE A HLAVNÁ ČINNOSŤ KONZORCIA 

 

Poslaním konzorcia je efektívna spolupráca členských univerzít v oblastiach vzdelávania a 

starostlivosti o študentov, vo výskumnej, vývojovej, umeleckej, projektovej a inej tvorivej 

činnosti, ako aj pri napĺňaní spoločenskej úlohy vysokých škôl. Hlavné ciele konzorcia sú 

zlepšenie národného, medzinárodného a úniového postavenia členských univerzít, 

zabezpečovanie a zvyšovanie kvality vzdelávania, vedy, výskumu a umeleckej činnosti, 

získavanie a efektívne využívanie ľudských a finančných zdrojov, posilnenie vzájomnej 

synergie kapacít a aktívna spolupráca s ďalšími združeniami univerzít a iných subjektov 

podporujúcich vzdelávaciu a vedeckú činnosť na Slovensku a v zahraničí. 

 

Konzorcium podporuje poslanie vysokých škôl ustanovené zákonom o vysokých školách 

spoločnou činnosťou svojich členov najmä v oblastiach 

 

a) výchovy a vzdelávania, najmä rozvíjaním kvality vzdelávania, vrátane spolupráce 

týkajúcej sa akreditácie a financovania vysokých škôl, spoločného postupu pri tvorbe 

a realizácii študijných programov, vytvárania spoločných študijných programov a spoločného 

postupu v prijímacom konaní,  

b) zabezpečovania podmienok pre implementáciu a plnenie štandardov pre vnútorný 

systém, štandardov pre študijný program a štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné 

konanie, 

c) spoločného uskutočňovania vedeckej, umeleckej, výskumnej, vývojovej alebo inej 

tvorivej činnosti a prípravy a realizácie spoločných projektov, 

d) starostlivosti o študentov, najmä zabezpečovania dobrých materiálnych, osobnostných 

a duchovných spoločných i individuálnych podmienok pre štúdium a študentský život, 

vrátane spoločného zabezpečovanie možností stravovania a ubytovania pre študentov, 

e) garancií dôstojnosti v práci a profesionálny a osobného rozvoja pedagogických 

i nepedagogických zamestnancov vysokých škôl, 

f) zlepšovania materiálnych podmienok pre plnenie úloh vysokých škôl, 

g) posilnenia postavenia slovenských vysokých škôl v medzinárodnom spoločenstve, 

zahraničných vysokoškolských organizáciách a inštitúciách, 

h) postavenia a realizácie partnerstiev v medzinárodných akademických sieťach 

a rankingoch vysokých škôl, 

i) rozvíjania spoločenskej úlohy vysokých škôl pri zveľaďovaní spoločnosti, jej kultúry, 

hospodárstva a štátu. 

 

Členovia konzorcia môžu vzájomne spolupracovať vo všetkých alebo nimi dohodnutých 

oblastiach činnosti konzorcia. Za týmto účelom môžu spolupracovať so všetkými alebo 

niektorými členmi konzorcia podľa vlastného rozhodnutia. 

 

Spolupráca členov konzorcia môže byť upravená vzájomnými dvojstrannými alebo 

viacstrannými dohodami o spolupráci. Za účelom napĺňania svojho poslania môže 

konzorcium uzatvárať zmluvy o spolupráci s tretími právnickými osobami. Nič nevylučuje 

takú spoluprácu členov konzorcia s tretími právnickými osobami, ktorá nie je v rozpore 

s poslaním a hlavnými cieľmi konzorcia. 
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5. ORGÁNY KONZORCIA 

 

Hlavnými orgánmi konzorcia sú 

a) Prezídium konzorcia, ktoré je najvyšším orgánom konzorcia, 

b) prezident konzorcia, ktorý je štatutárnym orgánom konzorcia, 

c) Dozorná rada, ktorá je kontrolným orgánom konzorcia. 

 

Prezídium konzorcia je najvyšším orgánom konzorcia a je zložené z rektorov univerzít, ktoré 

sú členmi konzorcia. Prezídium konzorcia 

a) schvaľuje stanovy konzorcia, ich zmeny a doplnenia, 

b) volí a odvoláva prezidenta konzorcia na funkčné obdobie dvoch rokov, 

c) vyslovuje súhlas s návrhom prezidenta konzorcia na vymenovanie a odvolanie 

kandidáta do funkcie prvého viceprezidenta konzorcia na funkčné obdobie dvoch rokov, 

d) vyslovuje súhlas s návrhom prezidenta konzorcia na vymenovanie a odvolanie dvoch 

kandidátov do funkcie viceprezidentov konzorcia na funkčné obdobie jedného roka, 

e) volí a odvoláva členov Dozornej rady, 

f) volí a odvoláva generálneho tajomníka konzorcia, 

g) rozhoduje o prijatí a o vylúčení člena konzorcia, 

h) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, 

i) schvaľuje rozpočet, správu o činnosti a správu o hospodárení konzorcia, 

j) rozhoduje o zrušení konzorcia a určuje orgán zodpovedný za majetkové vysporiadanie 

pri zrušení konzorcia, 

k) rozhoduje o iných návrhoch predložených členmi konzorcia. 

 

Zasadnutia Prezídia konzorcia zvoláva prezident konzorcia podľa potreby, najmenej dva razy 

do roka. Prezídium konzorcia rozhoduje uzneseniami prijatými trojpätinovou väčšinou hlasov 

všetkých členov konzorcia vo veciach podľa čl. 7 ods. 2 písm. a) až g) týchto stanov, inak 

rozhoduje uzneseniami prijatými nadpolovičnou väčšinou prítomných členov konzorcia. 

Prezídium konzorcia je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej nadpolovičná väčšina 

všetkých jej  členov, okrem hlasovania vo veciach podľa čl. 7 ods. 2 písm. a) až g) týchto 

stanov, kde musí byť prítomná najmenej trojpätinová väčšina všetkých členov konzorcia. 

Rokovania Prezídia konzorcia sa zúčastňuje generálny tajomník konzorcia, ktorý zabezpečuje 

vecné, organizačné a administratívne záležitosti rokovania. Uznesenie Prezídia konzorcia 

podľa čl. 7 ods. 2 písm. j) možno na základe rozhodnutia prezidenta konzorcia prijať aj 

formou per rollam. Podrobnosti týkajúce sa rokovania a rozhodovania Prezídia konzorcia 

podľa čl. 7 ods. 2 upravuje Rokovací poriadok konzorcia. Podrobnosti týkajúce sa volieb 

a odvolávania funkcionárov konzorcia podľa čl. 7 ods. 2 písm. b) až f) upravuje Volebný 

poriadok konzorcia. 

 

Prezident konzorcia je štatutárnym orgánom konzorcia. Zastupuje konzorcium navonok, koná 

a rozhoduje v mene konzorcia v súlade s rozhodnutiami Prezídia konzorcia. Prezident 

konzorcia, okrem iného 

a) zvoláva a riadi zasadnutia Prezídia konzorcia, 

b) riadi a zabezpečuje činnosť konzorcia mimo zasadnutí Prezídia konzorcia, 

c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Prezídia konzorcia, 

d) vypracúva a predkladá Prezídiu konzorcia na schválenie plán činnosti konzorcia, 

správu o činnosti konzorcia, návrh rozpočtu konzorcia a správu o hospodárení konzorcia, 

e) navrhuje Prezídiu konzorcia a vymenúva s jeho súhlasom troch viceprezidentov 

konzorcia, vrátane prvého viceprezidenta konzorcia.  
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Prezident konzorcia môže poveriť ktoréhokoľvek člena konzorcia časťou tých kompetencií, 

ktorými sám disponuje. Pri navrhovaní kandidátov do funkcie viceprezidentov podľa čl. 7 

ods. 2 písm. d) sa uplatňuje rotačný princíp, ktorý umožňuje všetkým rektorom univerzít, 

ktoré sú členmi konzorcia rovnoprávne kandidovať do funkcie viceprezidenta konzorcia, 

pričom poradie kandidatúr sa určí žrebovaním. 

 

Dozorná rada je kontrolný orgán konzorcia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Prezídiu 

konzorcia. Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v Prezídiu konzorcia. 

Dozorná rada má 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Dozorná rada sa schádza 

jedenkrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda Dozornej rady. Dozorná rada je 

uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia prijíma 

nadpolovičná väčšina prítomných členov. Dozorná rada kontroluje hospodárenie konzorcia, 

upozorňuje Prezídium konzorcia na nedostatky v činnosti a hospodárení konzorcia a navrhuje 

riešenia na ich odstránenie a kontroluje dodržiavanie stanov konzorcia. 

 

Výkonným orgánom konzorcia je generálny tajomník konzorcia, ktorý zabezpečuje jeho 

organizačné, odborné a administratívne úlohy a riadi Kanceláriu konzorcia, ktorá je 

organizačnou súčasťou konzorcia. 

 

 

6. PRAVIDLÁ HOSPODÁRENIA KONZORCIA 

 

Konzorcium hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom v súlade so schváleným 

rozpočtom konzorcia. Za hospodárenie konzorcia zodpovedá Prezídium konzorcia. Zdrojmi 

majetku konzorcia sú 

a) príspevky členov konzorcia podľa § 17 ods. (8) zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) ďalšie príspevky členov konzorcia na základe rozhodnutia Prezídia konzorcia, 

c) účelové štátne dotácie určené konzorciu, 

d) dary konzorciu, 

e) výnosy z majetku konzorcia, 

f) výnosy z podnikateľskej činnosti konzorcia. 

 

Všetky finančné prostriedky vložené a poskytnuté v prospech konzorcia, ako aj hnuteľné 

a nehnuteľné veci sú majetkom konzorcia. Konzorcium zodpovedá za nesplnenie svojich 

povinností svojim majetkom. Konzorcium zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie 

účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch 

hospodárenia. Finančné prostriedky konzorcia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu 

činnosti konzorcia a jeho správu. Konzorcium je oprávnené vykonávať podnikateľskú činnosť 

výlučne v rozsahu predmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. 

Zisk z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na realizáciu 

predmetu činnosti konzorcia a jeho správu. 

 

Členské príspevky sú členovia konzorcia povinní uhrádzať ročne vo výške určenej 

rozhodnutím Prezídia konzorcia.  

 

 

7. PRAVIDLÁ VZŤAHUJÚCE SA NA ZRUŠENIE KONZORCIA 

 

Konzorcium sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inými organizáciami alebo 

právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení. Pri zrušení konzorcia sa vykoná likvidácia, 
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ak majetok konzorcia neprechádza na právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor 

vymenovaný Prezídiom konzorcia. Konzorcium zaniká výmazom z registra konzorcií na 

návrh Prezídia konzorcia. 

 

 

8. Z HISTÓRIE VZNIKU KONZORCIA 

 

Z hľadiska histórie vzniku konzorcia, ktoré je prvé svojho druhu na Slovensku v tom zmysle 

ako to predpokladá zákon číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách, sa dňa 22. októbra 2019 

vo Zvolene podpisom Memoranda o spolupráci slovenských univerzít jeho signatári zaviazali 

k užšej spolupráci v oblastiach vzdelávania a starostlivosti o študentov, vo výskumnej, 

vývojovej, projektovej alebo inej tvorivej činnosti, ako aj spoločenskej misie vysokých škôl. 

Signatárskymi stranami tohto memoranda sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Trnavská 

univerzita v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja 

Bela v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove 

a Technická univerzita vo Zvolene. 

 

Vysokoškolské inštitúcie, ktoré podpísali memorandum reprezentovali a reprezentujú viac než 

50 tisíc študentov a 4 tisíc tvorivých zamestnancov. Ich výstupy vo vede a výskume 

predstavujú viac než 1500 vedeckých publikácií v databáze Web of Science. Strany 

memoranda deklarovali svoj záujem vytvoriť Konzorcium slovenských vysokých škôl, ktoré 

bude združovať univerzity okolo geografického srdca strednej Európy. Okrem základného 

zákonného zámeru zriadenia konzorcia sa predpokladá posilnenie postavenia jeho členov 

v akademických rankingoch, medzinárodnej spolupráci, ako aj ich zlepšené financovanie. 

Konzorcium je prostriedkom slúžiacim nielen na posilnenie vzájomnej úzkej synergie kapacít, 

ale bude zároveň pripravené aktívne spolupracovať s ďalšími konzorciami a klastrami, ktoré 

na Slovensku alebo v Európe vznikli alebo v budúcnosti vzniknú. 

 

 

9. ČINNOSŤ KONZORCIA V ROKU 2021 

 

Z hľadiska činnosti konzorcia v roku 2021, v priebehu tohto roku sa konalo 14 zasadnutí 

prezídia konzorcia v prezenčnej, on-line alebo kombinovanej forme (27/1, 3/2, 10/2, 15/2, 

18/2, 22/2, 1/3, 16/3, 22/3, 13/4, 29/4, 4/6, 10/11 a 2/12), na ktorých sa dosiahla konsolidácia 

jeho činnosti, rozvoj, plánovanie činnosti a viaceré spoločné relevantné výstupy a stanoviská, 

ktoré sú uvedené nižšie. 

 

Projektové výzvy, týkajúce sa podpory konzorcií sa ihneď stretli s pochopením univerzít 

zoskupených v konzorciu a prvé slovenské konzorcium vysokých škôl ich prijalo a realizuje 

tak, aby sa našli spôsoby dosiahnutia synergického efektu vo činnosti vysokých škôl.  

 

Kľúčový význam pre identifikáciu účelu konzorcia a možností jeho udržateľnosti a rozvoja je 

najmä projekt MŠVVaŠ SR s názvom „Príprava štúdie uskutočniteľnosti integrácie vysokých 

škôl“; s cieľom tvorby a prijatia štúdie uskutočniteľnosti konzorcia, ktorá slúži ako prehľadný 

plánovací a analytický materiál pre konzorcium i štát. Uvedený projekt reflektuje aj možnosti 

ktoré poskytuje Plán obnovy a odolnosti SR, napríklad komponent 8: zvýšenie financovania 

vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv, reforma 1: zmena financovania 

vysokých škôl vrátane zavedenia výkonnostných zmlúv (Výkonnostné zmluvy podporia 

profilácie a diverzifikácie vysokých škôl na základe ich silných stránok, potenciálu rozvoja, 

znižovaniu počtu študijných programov, ako aj  koncentráciu zdrojov (spájanie 
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pracovísk/fakúlt/vysokých škôl) na plnenie úloh s využitím U-Multirank prístupu 

k hodnoteniu vysokých škôl). Ciele projektu vychádzajú zo súčasného stavu vysokoškolského 

prostredia, ktoré je príliš rozdrobené a preto potrebuje cielenejšie motivovať univerzity, aby 

svoje činnosti prepájali tam, kde je to možné a účelné. Univerzity potrebujú pôsobiť 

v otvorenom prostredí spolupráce a dôvery, ktoré im umožní využívať vzájomné synergie 

v rozličných činnostiach počnúc vzdelávaním, tvorivou činnosťou a ďalšími súvisiacimi 

činnosťami, spoločenskú zodpovednosť nevynímajúc. K dosiahnutiu tohto zámeru smeruje 

uvedený projekt konzorcia, ktorý podporuje hľadanie spôsobov na podporu konkrétnych 

aktivít akými sú napríklad: spoločný postup pri tvorbe študijných programov, vytváranie 

spoločných študijných programov, spoločné uskutočňovanie výskumnej, vývojovej  alebo inej 

tvorivej činnosti, spoločné zabezpečovanie podporných činností, napríklad stravovanie, 

ubytovanie, centrá podpory študentov, podpora rozvoja kompetencií pedagogických i 

nepedagogických zamestnancov. Za účelom realizácie tohto projektu uzavreli členovia 

konzorcia zmluvu o partnerstve č.  R – 4552/2021 uzatvorenú podľa ustanovenia § 269 ods. 2  

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka v znení neskorších predpisov medzi 

zmluvnými stranami, ktorými sú všetco členovia konzorcia, pričom hlavný partnerom je 

Technická univerzita Zvolen, Ul. T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, SR, IČO: 00 397 440, 

štatutárny zástupca: Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., rektor univerzity.  Na zasadnutí 

konzorcia dňa 2. decembra 2021 prerokovali a schválili jeho členovia informáciu o SWOT 

analýze Konzorcia U10+ a Vyhodnotení benchmarkingových indikátorov členských vysokých 

škôl, schválili návrhu štruktúry Štúdie uskutočniteľnosti uvedeného projektu MŠVVaŠ SR, 

ako aj identifikáciu a prioritizáciu kooperačných a integračných stratégií a opatrení konzorcia, 

identifikáciu prirodzených lídrov a skupín partnerov pre kooperačné a integračné stratégie, 

cieľový stav integračných aktivít, finančné vyhodnotenie, časový rámec realizácie a jej 

jednotlivé kroky, analýza rizík kooperačných a integračných stratégií a opatrení konzorcia. 

Prezídium konzorcia schválilo ako podklady pre prípravu štúdie uskutočniteľnosti návrh 

výpočtu benchmarkingových indikátorov členských vysokých škôl, sumárnu SWOT analýzu 

konzorcia a štruktúru štúdie uskutočniteľnosti konzorcia a odporučilo ich použiť ako podklad 

pre jej prípravu. Ďalej sa dohodli vecné, personálne a časové postupy na zavŕšenie projektu. 

Návrh štúdie uskutočniteľnosti vypracujú tímy TUZVO, UMB a EUBA a prezident konzorcia 

tento návrh predloží členom prezídia na schválenie. Výstupy projektu budú medializované 

štandardným spôsobom, ako aj  na tlačovej konferencii organizovanej primerane vzhľadom na 

stav pandémie. Tieto výstupy budú slúžiť ako základňa plánu využitia synergie vysokých škôl 

združených v konzorciu. Desať univerzít našlo vôľu k vytvoreniu spolupráce a synergie. To je 

objektívne pozitívna záležitosť, zodpovedá to zámerom štátu i spoločnosti a vznikla platforma 

synergie a spolupráce vysokých škôl. To má aj silný politický aspekt, keďže vysoké školy 

predstavujú širokú voličskú základňu. 

 

Konzorcium preto v rámci legislatívnych procesov týkajúcich sa zákona o vysokých školách 

žiadalo nielen ponechať súčasnú úpravu v tejto oblasti, ale aj vytvoriť ďalšie fungujúce 

mechanizmy rôznorodej podpory tejto inštitúcie. Konzorcium sa venovalo aj otázkam 

postavenia a fungovania samotnej inštitúcie konzorcia. Totiž, tromi ustanoveniami návrhu 

novely, a to vypustením § 2 ods. 14 (zrušenie inštitúcie konzorcia), vypustením § 17 ods. 8 

(zrušenie financovania konzorcia) a § 113a ods. 2 (ukončenie činnosti konzorcia k 31. 12. 

2021) by sa zásadne zmenil právny i faktický postoj štátu ku konzorciám vysokých škôl. 

Ministerstvo školstva v minulom roku uplatnilo projektové výzvy na podporu konzorcií a aj v 

návrhu novely presadzuje finančnou podporou medzinárodne obsadené konzorciá. Podľa § 89 

ods. 12, ministerstvo školstva môže poskytnúť verejnej vysokej škole finančné prostriedky, 

ktorými podporí zlúčenie alebo splynutie verejných vysokých škôl, alebo vytvorenie 

medzinárodných konzorcií vysokých škôl. Pritom na druhej strane slovenské konzorciá ruší, 

hoci tieto sú vo všeobecnosti lepšou alternatívou náročného a neistotu, či negatívne 
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ekonomické, spoločenské, politické, regionálne, vzdelávacie a vedecké dopady 

vyvolávajúceho, postupu, ako aj štandardným prostriedkom zlepšovania kvality vzdelávania a 

výskumu v Európe. Konzorciá slovenských vysokých škôl by ďalej mohli byť relevantným 

partnerom zahraničným univerzitám a konzorciám a prostriedkom zapájania sa do 

konkurenčne silného zahraničného prostredia, vrátane umiestnenia vo svetových a európskych 

rebríčkoch hodnotení ako veľké spojené subjekty. 

 

Konzorcium už v priebehu roku 2021 zaujalo rôzne postoje a schválilo na svojich 

zasadnutiach viaceré spoločné stanoviská. Kľúčové z nich sa týkali legislatívnych otázok, 

najmä noviel zákona o vysokých školách, a to v pripomienkových konaniach i iniciatívne voči 

orgánom štátnej správy SR. V súvislosti s novým začínajúcim komplexným systémom 

akreditácie a požiadavkami na kvalitu vysokoškolského vzdelávania opierajúceho sa o 

európske normy kvality, ktorú očakávajú v čoraz vyššej miere uchádzači o štúdium na 

Slovensku, ale aj mladí učitelia a vedci rozhodujúci sa zostať na Slovensku alebo odísť do 

zahraničia, so súčasným znižovaním štátnych dotácií vysokým školám, novým spôsobom 

hodnotenia vedy, výskumu a umeleckej činnosti a pripravovanými zmenami vo financovaní 

vysokých škôl sa konzorcium venovalo navrhovaným inštitucionálnym zmenám zákona o 

vysokých školách zasahujúcim do uznávaných princípov akademickej slobody a autonómie 

v súvislosti s konajúcou sa vysokoškolskou reformou, ktorá sa stala pri veľkom počte a 

kvalite nových reformných prvkov príliš veľkou záťažou pre vysoké školy na Slovensku v 

krátkom čase. Upozornilo celkom konkrétnymi skutočnosťami a návrhmi opatrení na to, že 

reforma tým môže strácať svoje smerovanie a minúť cieľ. Tieto závery boli ministerstvom 

v určitej miere využité a modifikovali prípravu novely zákona o vysokých školách. 

 

Konzorcium zabezpečovalo aj praktickú a školiacu vzájomnú i externú pomoc v oblastiach 

akreditácie, financovania a riadenia vysokých škôl. V externom rozmere išlo napríklad o 

prednášku (PhDr. Adriana Krupová, PhD.) na vyžiadanie rektora UKF Nitra na tému: "ESG a 

akreditačné štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania, podnadpis: obsah a riadenie procesov kvality." Obsah prednášky bol zameraný 

na: východiská pre tvorbu a implementáciu vnútorného systému kvality, európske požiadavky 

ESG 2015, reguláciu akreditácie na slovenských vysokých školách, aktualizáciu vnútorného 

systému – obsah a riadenie procesov, politiky (stratégie), štruktúry, procesy, ako aj dôležité 

termíny a odkazy v súvislosti s akreditáciou vysokej školy. 

 

 

10. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ  KONZORCIA 

 

Konzorcium v účtovnom období roku 2021 hospodárilo podľa návrhu príjmov a nákladov na 

rok 2021 schváleného v rámci zasadnutia Prezídia konzorcia dňa 1.3.2021. 

 

Účtovná evidencia sa viedla v sústave jednoduchého účtovníctva (§9 ods.2 zákona č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). 

 

Konzorcium hospodárilo s vlastnými prostriedkami, ktoré boli vytvorené poukázaním 

členských príspevkov členov konzorcia. Výška členského príspevku členov na rok 2021 bola 

schválená Prezídiom konzorcia na zasadnutí dňa 1.3.2021 vo výške 5 000,- €. Účtovný príjem 

za členské príspevky za rok 2021 bol 50 000,- €. Iné príjmy konzorcium U10+ v roku 2021 

nemalo. 

 

V roku 2021 výdavky konzorcia tvorili mzdové náklady (vrátane odvodov) vo výške 

25 482,45 € a finančné poplatky za vedenie bankového účtu v SLSP vo výške 30,- €.  



8 

 

 

Tab. 1 a Tab. 2 obsahujú prehľadnú informáciu o štruktúre príjmov, výdavkov a zostatku 

finančných prostriedkov konzorcia k 31.12.2021. 

 

Tab. 1 

Prehľad príjmov a výdavkov v roku 2021 

Príjmy Nezdaňovaná činnosť 

(€) 

- Z členských príspevkov 50 000,00  

Príjmy celkom  50 000,00 

  

Výdavky  

-  Mzdy, poistné  25 482,45 

-  Prevádzková réžia (finančné 

poplatky) 

30,00 

Výdavky celkom 25 512,45 

Rozdiel príjmov a výdavkov 24 487,55 

Daň z príjmov 0,00 

 

Tab. 2 

Konečné zostatky finančných prostriedkov k 31.12.2021 v € 

Zdroj Počiatočný 

stav 

1.1.2021 

Príjmy Výdavky Zostatok  

31.12.2021 

Pokladnica 0 0 0 0 

Slovenská 

sporiteľňa  

0 50000,00 25 482,45 24 487,55 

 

Konzorcium v roku 2021 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť, ale pretože príjmy 

z členských príspevkov sú predmetom dane podľa §12 ods.2 zákona č. 595/2013 Z. z. o dani 

z príjmov, konzorcium je povinné predložiť daňové priznanie k dani z príjmov právnických 

osôb. Členské príspevky sú v daňovom priznaní zaradené medzi príjmy oslobodené od dane. 

 

K 31.12.2021 konzorcium neeviduje žiadne neuhradené záväzky a pohľadávky. 

 

 

11. ZÁVER SPRÁVY O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KONZORCIA 

 

Konzorcium, ktoré vzniklo jeho registráciou v registri vysokých škôl vedenom MŠVVaŠ SR 

dňa 20. novembra 2020, očakáva svoj intenzívny rozvoj v prospech synergie členov 

konzorcia. Aj v tejto súvislosti, schválenie dokumentu Plán obnovy a odolnosti Slovenskej 

republiky a jeho implementácie v časti Vzdelávanie predstavitelia Konzorcia slovenských 

vysokých škôl U10+ je predpokladom na prijatie účinných nástrojov na spravodlivé 

financovanie významných univerzitných centier v Slovenskej republike. Konzorcium má 

ambíciu byť v tomto zmysle významným centrom situovaným v širšom regióne stredného 

Slovenska. 

 

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil za konzorcium uviedol: 

„Očakávame vyššie investície do vysokého školstva v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Pokiaľ 

chceme realizovať hĺbkové reformy vysokého školstva, je nevyhnutné dokomunikovať 
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nevyhnutne dostatočný objem prostriedkov, aby sme naplnili vzdelávacie, výskumné, 

inovačné očakávania a radikálne zvýšili prepojenosť našich univerzít s praxou.“ 

  

Konzorcium, ktoré vzniklo v súlade so zámermi reformných krokov vlády a štandardov 

zabezpečovania kvality vydaných Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, je 

jedným z univerzitných centier v SR, ktoré má silnú ambíciu stať sa významnou názorovou 

autoritou pri formovaní stratégií a politík na riešenie najdôležitejších spoločenských otázok na 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Jedným z hlavných cieľov tohto spoločenstva 

univerzít v oblasti vzdelávania je poskytnúť kvalitným uchádzačom o štúdium na vysokej 

škole atraktívnu ponuku študovať a žiť na Slovensku. V tejto súvislosti sa aktívne podieľa na 

legislatívnych zámeroch štátu a programovom vyhlásení vlády, vrátane návrhu novely zákona 

o vysokých školách. 

  

Konzorcium zastupuje 50-tisíc študentov a približne 60-percentný podiel na financovaní 

slovenských slovenských vysokých škôl a SAV z prostriedkov Horizontu 2020. Vytvára 

podmienky na plnenie európskych štandardov zvyšovania kvality vzdelávania a realizáciu 

širokého spektra výskumu, využívanie ľudských a finančných zdrojov, podporu digitalizácie, 

budovanie infraštruktúry a posilnenie synergie vlastných kapacít. Má zároveň významné 

a perspektívne  postavenie konkurencieschopného partnera pre spoluprácu so zahraničnými 

inštitúciami. Členstvo v konzorciu aj z tohoto dôvodu zostáva do budúcnosti aj naďalej 

otvorené pre ďalšie vzdelávacie a vedecké inštitúcie.  

 

Konkrétna spolupráca v konzorciu sa orientuje napríklad na vytváranie spoločných študijných 

programov, celoživotné vzdelávanie, podmienky fungovania vnútorných systémov na 

zabezpečovanie kvality, budovanie vedeckých parkov a špičkových tímov, vybavenie 

laboratórií či realizáciu spoločných vedeckých projektov. Prioritným záujmom konzorcia je 

ďalej komplexná starostlivosť o študentov, ich profesionálny i osobnostný rozvoj, uplatnenie 

a študentský život. Vyhodnotenie analýzy projektu „Príprava štúdie uskutočniteľnosti 

integrácie vysokých škôl“ potvrdzuje perspektívny podiel konzorcia na rozvoji slovenského 

vysokého školstva a na dosahovaní kvalitného vzdelávania a vedeckej činnosti ako 

predpokladu konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl a ich mena doma i 

v zahraničí. 

 

Výročnú správu vypracovali: Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., PhDr. Adriana 

Krupová, PhD. a Ing. Monika Koreňová, PhD. 

 

____________________ 

 

Výročnú správu o činnosti a hospodárení Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ za 

rok 2021 schválilo podľa článku 7 ods. 2 písm. h) a i) Prezídium konzorcia na svojom 

zasadnutí na Technickej univerzite vo Zvolene dňa 30. marca 2022. 

 


