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Stanovy 

 

Konzorcium slovenských vysokých škôl 
 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

(1) Názov konzorcia je Konzorcium slovenských vysokých škôl (ďalej len „konzorcium“). 

 

(2) Skrátený názov konzorcia je Konzorcium U10+. 

 

(3) Názov konzorcia v anglickom jazyku je Consortium of Slovak Universities. 

 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých školách“). 

 

(5) Konzorcium je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa § 20f zák. č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

 

(6) Konzorcium je právnickou osobou, ktorá nadobudla právnu spôsobilosť zápisom do 

registra konzorcií vysokých škôl (ďalej len „register konzorcií“) podľa § 2 ods. 14 a § 

102b zákona o vysokých školách. 

 

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

Slovenská republika. 

 

Článok 2 

Poslanie a hlavné ciele konzorcia 

 

(1) 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. 

 

(2) 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. 

 

Článok 3 

Predmet činnosti konzorcia 

 

(1) 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,  
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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. 

 

(2) Členovia konzorcia môžu vzájomne spolupracovať vo všetkých alebo nimi dohodnutých 

oblastiach činnosti konzorcia. 

 

(3) Za týmto účelom môžu spolupracovať so všetkými alebo niektorými členmi konzorcia 

podľa vlastného rozhodnutia. 

 

(4) Spolupráca členov konzorcia môže byť upravená vzájomnými dvojstrannými alebo 

viacstrannými dohodami o spolupráci. 

 

(5) Za účelom napĺňania svojho poslania môže konzorcium uzatvárať zmluvy o spolupráci 

s tretími právnickými osobami. 

 

(6) Nič nevylučuje takú spoluprácu členov konzorcia s tretími právnickými osobami, ktorá 

nie je v rozpore s poslaním a hlavnými cieľmi konzorcia. 

 

Článok 4 

Členstvo v konzorciu 

 

(1) Členmi konzorcia sú vysoké školy zapísané v registri konzorcií. 

 

(2) Zakladajúcimi členmi konzorcia sú 

a) Ekonomická univerzita v Bratislave, 

b) Katolícka univerzita v Ružomberku, 

c) Prešovská univerzita v Prešove, 

d) Technická univerzita vo Zvolene, 

e) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 

f) Trnavská univerzita v Trnave, 

g) Univerzita J. Selyeho v Komárne, 

h) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

i) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 

j) Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
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(3) 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. 

 

(4) O prijatí za člena konzorcia a o vylúčení člena z konzorcia rozhoduje Prezídium 

konzorcia. 

 

(5) Členstvo v konzorciu zanikne 

a) vystúpením s účinnosťou odo dňa doručenia písomného oznámenia o vystúpení Prezídiu 

konzorcia, 

b) vylúčením z dôvodov porušovania stanov konzorcia, konania proti záujmom konzorcia 

alebo z dôvodu poškodzovania dobrého mena konzorcia, 

c) zánikom člena ako právnickej osoby, 

d) zánikom konzorcia. 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti členov konzorcia 

 

(1) Člen konzorcia má právo hlavne 

a) podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z predmetu činnosti konzorcia, 

b) mať riadne zastúpenie v orgánoch konzorcia a mať aktívne i pasívne volebné právo 

v zmysle týchto stanov, 

c) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov konzorcia, 

d) dávať podnety a predkladať návrhy orgánom konzorcia, 

e) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov konzorcia, 

f) upozorňovať orgány konzorcia na nedostatky a dávať podnety na ďalšiu činnosť. 

 

(2) Člen konzorcia je povinný hlavne 

a) dodržiavať stanovy konzorcia, 

b) aktívne sa podieľať na plnení úloh konzorcia, 

c) plniť uznesenia orgánov konzorcia, 

d) platiť členské príspevky v určenej výške a termínoch, 

e) podieľať sa na činnosti orgánov konzorcia, do ktorých bol zvolený, 

f) dodržiavať všeobecné zásady akademickej a profesionálnej etiky. 

 

(3) Člen konzorcia je zastúpený výlučne jeho štatutárnym orgánom, ktorým je rektor 

univerzity. 

  

(4) Členské príspevky sú členovia konzorcia povinní uhrádzať ročne vo výške určenej 

rozhodnutím Prezídia konzorcia.  

 

Článok 6 

Orgány konzorcia 

 

(1) 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. 
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(2) Výkonným orgánom konzorcia je generálny tajomník konzorcia, ktorý zabezpečuje jeho 

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

organizačnou súčasťou konzorcia. 

 

(3) Konzorcium podľa potreby zriaďuje a ruší pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich 

zriadení, zrušení, zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje Prezídium konzorcia. 

 

Článok 7 

Prezídium konzorcia 

 

(1) Prezídium konzorcia je najvyšším orgánom konzorcia a je zložené z rektorov univerzít, 

ktoré sú členmi konzorcia. 

 

(2) 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. 

 

(3) Zasadnutia Prezídia konzorcia zvoláva prezident konzorcia podľa potreby, najmenej dva 

razy do roka. 

 

(4) 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. 

 

(5) 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. 

 

(6) Rokovania Prezídia konzorcia sa zúčastňuje generálny tajomník konzorcia, ktorý 

zabezpečuje vecné, organizačné a administratívne záležitosti rokovania. 

 

(7) Uznesenie Prezídia konzorcia podľa čl. 7 ods. 2 písm. j) možno na základe rozhodnutia 

prezidenta konzorcia prijať aj formou per rollam.  

 

(8) Podrobnosti týkajúce sa rokovania a rozhodovania Prezídia konzorcia podľa čl. 7 ods. 2 

upravuje Rokovací poriadok konzorcia. 
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(9) Podrobnosti týkajúce sa volieb a odvolávania funkcionárov konzorcia podľa čl. 7 ods. 2 

písm. b) až f) upravuje Volebný poriadok konzorcia. 

 

 

Článok 8 

Prezident konzorcia 

 

(1) Prezident konzorcia je štatutárnym orgánom konzorcia. Zastupuje konzorcium navonok, 

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

 

(2) 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.  

 

(3) Prezident konzorcia môže poveriť ktoréhokoľvek člena konzorcia časťou tých 

kompetencií, ktorými sám disponuje. 

 

(4) 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. 

 

Článok 9 

Dozorná rada 

 

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

konzorcia. 

 

(2) Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v Prezídiu konzorcia. 

 

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

jedenkrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda Dozornej rady. 

 

(4) Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 

Rozhodnutia prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

 

(5) Dozorná rada 

a) kontroluje hospodárenie konzorcia, 

b) upozorňuje Prezídium konzorcia na nedostatky v činnosti a hospodárení konzorcia 

a navrhuje riešenia na ich odstránenie, 

c) kontroluje dodržiavanie stanov konzorcia. 

 

Článok 10 

Hospodárenie konzorcia 
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(1) Konzorcium hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom v súlade so schváleným 

rozpočtom konzorcia. 

 

(2) Za hospodárenie konzorcia zodpovedá Prezídium konzorcia. 

 

(3) 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. 

 

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

a nehnuteľné veci sú majetkom konzorcia. 

 

(5) Konzorcium zodpovedá za nesplnenie svojich povinností svojim majetkom. 

 

(6) Konzorcium zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch 

a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia. 

 

(7) Finančné prostriedky konzorcia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti 

konzorcia a jeho správu. 

 

(8) 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. 

 

Článok 11 

Zrušenie konzorcia 

 

(1) Konzorcium sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inými organizáciami alebo 

právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení. 

 

(2) Pri zrušení konzorcia sa vykoná likvidácia, ak majetok konzorcia neprechádza na 

právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor vymenovaný Prezídiom konzorcia. 

 

(3) Konzorcium zaniká výmazom z registra konzorcií na návrh Prezídia konzorcia. 

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Prvé stanovy nadobudli platnosť ich schválením všetkými rektormi zakladajúcich členov 

konzorcia a účinnosť dňom zápisu konzorcia do registra konzorcií. 

 

(2) Stanovy, ako aj ich zmeny a doplnenia, nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich 

schválenia Prezídiom konzorcia. 

 

Vo Zvolene dňa 20. novembra 2020 
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______________________________ 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

v z. prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

 

 

______________________________ 

Katolícka univerzita v Ružomberku 

v z. doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 

 

 

______________________________ 

Prešovská univerzita v Prešove 

v z. Dr.h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.  

 

 

______________________________ 

Technická univerzita vo Zvolene 

v z. Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

 

 

______________________________ 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

v z. doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

 

 

______________________________ 

Trnavská univerzita v Trnave 

v z. prof. PaedDr. René Bílik, CSc.  

 

 

______________________________ 

Univerzita J. Selyeho v Komárne 

v z. Dr.habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

 

 

______________________________ 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

v z. prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

 

 

______________________________ 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

v z. doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 

 

 

______________________________ 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

v z. prof. Ing. Roman Boča, DrSc.  


