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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky 
Stromová 1 

813 30 Bratislava 

 

Vo Zvolene, dňa 20. novembra 2020 

 

 

 

 

Vec: Návrh na zápis konzorcia vysokých škôl do Registra konzorcií vysokých škôl  
 

 

Dolupodpísaný prezident Konzorcia slovenských univerzít (ďalej len „Konzorcium“) 

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., narodený 4. 9. 1964, trvale bytom Ľ. Štúra 10010/28A, 

960 01 Zvolen, ako osoba splnomocnená zakladateľmi, týmto podávam v zmysle § 102b 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento 

návrh na zápis konzorcia vysokých škôl do registra konzorcií vysokých škôl: 

 

1. Názov: „Konzorcium slovenských univerzít“ 

 

2. Skrátený názov:  „Konzorcium U10+“ 

 

3. Sídlo:  Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 01 

Zvolen 

 

4. IČO:  bude pridelené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

 

5. Deň vzniku:  dňom registrácie združenia v registri konzorcií vysokých  škôl 

 

6. Doba trvania Konzorcia:  Konzorcium sa zriaďuje na dobu neurčitú 

 

7. Predmet činnosti:  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; 



2 

 

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.  

 

8. Orgánmi Konzorcia sú: 

 

a) Prezídium konzorcia 

 

b) prezident konzorcia 

 

c) Dozorná rada 

 

d) Generálny tajomník konzorcia 

 

9. Zoznam osôb vykonávajúcich pôsobnosť orgánov Konzorcia je prílohou tohto 

návrhu.   

 

10. Zakladateľmi Konzorcia sú:  

 

 

Názov:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:  Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, SR 

 

Názov:  Katolícka univerzita v Ružomberku 

Sídlo:  Hrabovská cesta 1652/1A, 034 01 Ružomberok, SR 

 

Názov:  Prešovská univerzita v Prešove 

Sídlo:  Ul. 17. novembra 3724/15, 080 01 Prešov, SR 

 

Názov:  Technická univerzita Zvolen 

Sídlo:  Ul. T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen, SR 

 

Názov:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Sídlo:  Študentská 2, 911 50 Trenčín, SR 

 

Názov:  Trnavská univerzita v Trnave 

Sídlo:  Hornopotočná 190/23, 918 43 Trnava, SR 

 

Názov:   Univerzita J. Seleyho v Komárne  

Sídlo:   Bratislavská cesta 3322, 945 01, Komárno, SR 

 

Názov:  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Sídlo:  Tr. A. Hlinku 603/1, 949 74 Nitra, SR 
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Názov:  Univerzita Mateja Bela  v Banskej Bystrici 

Sídlo:  Národná 739/12, 974 01 Banská Bystrica, SR 

 

Názov:  Univerzita s. Cyrila a Metoda v Trnave 

Sídlo:  Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava, SR 

 

   

 

 

 

_________________________ 

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

prezident konzorcia 

 

Prílohy:   

(i) Zakladateľská zmluva Konzorcia (2 originálne vyhotovenia); 

(ii) Stanovy Konzorcia (2 originálne vyhotovenia); 

(iii) Zoznam osôb vykonávajúcich pôsobnosť orgánov Konzorcia (2 originálne 

vyhotovenia).  


