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Príhovor predsedníčky Študentskej rady vysokých škôl 

 

Študentská rada vysokých škôl je jediným orgánom reprezentácie študentov vysokých 

škôl na Slovensku. Túto oficiálnu definíciu nášho statusu používame vo všetkých oficiálnych 

dokumentoch či  propagačných materiáloch, čo ale v skutočnosti znamená?  

Začnem takto: „Podľa nás...“, hovorím v množnom čísle, pretože moje pôsobenie na 

pozícii predsedníčky ŠRVŠ sa nesie najmä  v znamení spolupráce. Som veľmi rada, že môžem 

prehlásiť, že napriek podstatnej výmene osôb na pozíciách tajomníkov, sme vždy dokázali 

pracovať spoločne na plnení našich úloh. Dovolím si povedať, že súčasné obsadenie 

predsedníctva a jeho fungovanie nemá obdobu. Z rozhodnutí jednotlivca sa stali rozhodnutia 

kolektívne – tímové. Pravidelne sa stretávame nie len na oficiálnych zasadnutiach, ale 

takmer na každodennej báze. 

Späť k definícii: podľa nás je ŠRVŠ nie len, ale hlavne, reprezentáciou. Máme to, čo 

nemá žiadna iná študentská organizácia – zákonný mandát, je už len na nás, ako ho 

využijeme. Musíme rozvíjať spoluprácu najmä s našimi zákonnými partnermi – Radou 

vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou, no musíme si uvedomiť naše jedinečné 

postavenie, ktoré nám umožňuje hovoriť, písať a robiť aj to, na čo iní nemajú odvahu, my 

sme totiž študenti.  

V ostatnom období sme nadviazali aktívnu spoluprácu nie len s reprezentáciami, 

ministerstvom, Akreditačnou komisiou, Fondom na podporu vzdelávania, ale aj školskými 

odbormi a viacerými pracovnými skupinami realizujúcimi národné projekty. Taktiež aktívne 

pracujeme s rôznymi iniciatívami pôsobiacimi v oblasti školstva. 

Do budúcnosti sa chceme rozhodne zamerať na redefiníciu nášho postavenia na 

zastrešujúcu organizáciu, ktorá nie len reprezentuje študentov vysokých škôl, ale zastrešuje 

všetky iniciatívy, organizácie a aktívnych jednotlivcov pôsobiacich v oblasti vysokého 

školstva. Veríme, že tento cieľ dosiahneme do konca roku 2017, kedy budeme finalizovať 

projekt, ktorý sme rozbehli s českým združením ACSA. V rámci tohto projektu, ktorý 

formálne realizujeme prostredníctvom ŠRVŠ OZ, vytvoríme databázu všetkých spomenutých 

organizácií. Takáto jednotná databáza na Slovensku doposiaľ neexistuje, preto veríme v jej 

veľký prínos, nie len na účely našej prezentácie a fungovania, ale aj aktivizácie a pomoci 

aktívnym študentom vysokých škôl. Na tomto mieste by som taktiež rada spomenula 

efektívnu spoluprácu s našim občianskym združením, kde od polovice roku 2015 zastávam 

pozíciu podpredsedníčky. 

V neposlednom rade musím zdôrazniť význam spolupráce so študentskými časťami 

akademických senátov, ktorú sme úspešne začali v rámci Konventu akademických senátov, 

ktorý bude mať svoje pokračovanie aj tento rok. Spoluprácu na úrovni študentských 
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senátorov považujeme za nesmierne dôležitú, hlavne v oblasti podpory uvedomelosti, 

odbornosti a aktivity študentov v rámci akademickej samosprávy. 

V roku 2015 sme taktiež rozbehli viacero projektov, prostredníctvom ktorých sa 

snažíme čo najviac zlepšiť postavenie študenta a jeho podmienky na štúdium, ale napríklad 

aj na bývanie. Na účely realizácie týchto projektov, kam patrila aj organizácia Konventu, či 

medzinárodného stretnutia V4+, sme popri zabehnutej organizačnej schéme pracovných 

skupín –WG, vytvorili viacero projektových skupín. Verím, že takto nastavený model bude aj 

naďalej efektívnym prostriedkom na realizáciu našich cieľov. 

 

Za ostatný rok sme odviedli poriadny kus práce, je nám však všetkým jasné, že je to 

iba začiatok. Snažíme sa o predefinovanie študentského aktivizmu a postavenia v spoločnosti 

a to si žiada ešte veľa mesiacov analýz, štúdia, stretnutí, diskusií, príprav – máme sa na čo 

tešiť.  

Záverom by som chcela vyjadriť svoje úprimné poďakovanie všetkým členom 

predsedníctva, komisií a rád, ale aj všetkým aktívnym, snaživým a ochotným delegátom, 

kiežby vás bolo čo najviac. 
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Zoznam členov predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl v r. 2015 

 

Predseda 

Mgr. Jana Šmelková 

Univerzita Komenského v Bratislave 

 

Podpredseda 

Ing. Tomáš Kováč 

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 

Tajomníci 

Tajomník pre akademické záležitosti 

Mgr. et Mgr. Dávid Palaščák (do 24.4.2015) 

Bc. Filip Ondrej 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 

Tajomník pre financie 

Kristína Betáková (do 3.10.2015) 

Miroslav Klucho 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

 

Tajomník pre sociálne záležitosti 

Bc. Martin Kulich (do 3.10.2015) 

Bc. Michal Grajcar 

Technická univerzita v Košiciach 

 

Tajomník pre vnútro 

Marek Cipel (do 12.12.2015) 

Mgr. Lukáš Karlík 

Univerzita Komenského v Bratislave 

 

Tajomník pre vzťahy s verejnosťou 

Marek Rozkoš (do 27.2.2015) 

Bálint Lovász 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

 

Tajomník pre zahraničie 

Bc. Frencien Bauer (do 3.10.2015) 

Bc. Nikola Lehotská 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
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Ďalšie orgány a volení členovia v zastupiteľských orgánoch a pracovných 

skupinách v r. 2015 

 

Predsedníctvo VZ: 

Ing. Rastislav Martiška – predseda VZ 

Paneurópska vysoká škola v Bratislave 

Mgr. Peter Kulan – podpredseda VZ (do 3.8.2015) 

Jaroslav Linnyk – podpredseda VZ 

Žilinská univerzita v Žiline 

 

Volebná a mandátová komisia: 

Bc. Alexander Kováč – predseda  

Bc. Anna Kmecová – člen (do 4.6.2015) 

Bc. Nikola Lehotská – člen (do 3.10.2015) 

Bc. Maroš Lukáč – člen (do 22.5.2015) 

Lenka Kubisová – člen  

Bc. Andrea Sisáková – člen  

Bc. Gabriela Orinčáková – člen  

Martina Mlečenková – člen  

 

Právna komisia: 

Bc. Michaela Fabianová – predseda  

Bc. Ivan Kováčik – člen (do 26.4.2015) 

Monika Šílová – člen (do 2.10.2015) 

Bc. Karolína Kabátová – člen  

Bc. Michael Válek – člen  

Bc. Simona Börčöková – člen  

Ing. Peter Beňo – člen  

 

Kontrolná rada: 

Bc. Marek Trenčanský – predseda (do 11.12.2015) 

Bc. Dominik Šalap – predseda  

Bc. Dana Pappová – člen (do 11.12.2015) 

Pavol Kozák – člen (do 2.10.2015) 

Bc. Miroslava Andrášová – člen  

Bc. Mária Vojtechová – člen  

Dušan Siman – člen  
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Administrátor webového sídla ŠRVŠ: 

Bc. Michal Ivančák 

 

Koordinátor pre erasmus +: 

Bc. Karolína Kabátová 

 

Členovia Rady Fondu na podporu vzdelávania: 

Mgr. František Küffer (do 10.6.2015) 

Mgr. Mária Barteková 

Mgr. Matej Martovič 

 

Členovia Rady pre vzdelávanie a výchovu pri RVŠ: 

Ing. Tomáš Kováč 

Bálint Lovász 

 

Člen Rady ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami: 

Mgr. František Küffer (do 17.7.2015) 

Bc. Petra Rendková 

 

 

ŠRVŠ sa v roku 2015 vyjadrovala aj k návrhom ministra na členov akreditačnej komisie, 

pričom svojim hlasovaním podporila nasledujúce nominácie: 

Ing. Jaroslav Holeček, PhD. – podpredseda AK 

Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. – člen AK 

Prof. Ing. Michal Fendek, CSc. – člen AK 

Prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. – člen AK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 8 - 
 

Zoznam vysokých škôl zastúpených v Študentskej rade vysokých škôl v r. 2015 

 

Abecedný zoznam vysokých škôl, ktoré mali v roku 2015 zvoleného delegáta v ŠRVŠ: 

 Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave 

 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

 Akadémia Policajného zboru 

 Akadémia umení v Banskej Bystrici 

 Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 

 Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 

 Ekonomická univerzita v Bratislave 

 Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o., odborná vysoká 

škola 

 Katolícka univerzita v Ružomberku 

 Paneurópska vysoká škola 

 Prešovská univerzita v Prešove 

 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

 Slovenská technická univerzita v Bratislave 

 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

 Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 

 Technická univerzita v Košiciach 

 Technická univerzita vo Zvolene 

 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 Trnavská univerzita v Trnave 

 Univerzita Komenského v Bratislave 

 Univerzita J. Selyeho 

 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach 

 Vysoká škola Danubius 

 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 

 Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

 Vysoká škola Goethe Uni Bratislava 

 Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 

 Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove 

 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o. 

 Žilinská univerzita v Žiline 
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Ciele a úlohy Študentskej rady vysokých škôl 

 

Študentská rada vysokých škôl je podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) jednou z troch orgánov 

reprezentácie vysokých škôl v Slovenskej republike. 

 Študentská rada vysokých škôl venuje svoju pozornosť predovšetkým koordinácii 

a podpore činnosti študentov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej 

politiky. Študentská rada vysokých škôl v súlade s § 107 ods. 2 schvaľuje návrhy alebo sa 

vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá podľa zákona minister školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Konkrétne, ŠRVŠ 

a) sa vyjadruje k návrhu ministra na vymenovanie a odvolanie predsedu, podpredsedu 

a ďalších členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky 

(ďalej len „Akreditačná komisia“) (§ 81 ods. 2 zákona), 

b) sa vyjadruje k návrhu ministra na odvolanie člena Akreditačnej komisie (§ 81 ods. 8 

zákona), 

c) sa vyjadruje k poskytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu súkromnej vysokej škole na 

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú, vývojovú alebo 

umeleckú činnosť a na rozvoj vysokej 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, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vysokým školám (§ 102 ods. 2 písm. e) 

zákona), 

e) schvaľuje obmedzenie alebo odňatie pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy 

verejnej vysokej školy alebo jej fakulty v prípadoch uvedených v zákone (§ 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 posudzovaní 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 rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy 

a kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania 

kvality vysokoškolského vzdelávania (§ 82 ods. 7 zákona), 

h) prerokúva ďalšie návrhy a opatrenia z podnetu ministra alebo na požiadanie členov 

ŠRVŠ, ak sa významne dotýkajú vysokých škôl (§ 107 ods. 2 zákona). 
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Pri napĺňaní cieľa koordinácie a podpory činnosti študentov, ŠRVŠ ďalej: 

a) koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu študentov vysokých škôl v Slovenskej 

republike, 

b) prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam súvisiacich s vysokoškolskou 

politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych 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 študentov vysokých škôl v Slovenskej republike 

a vzájomný tok informácií medzi nimi, 

d) spolupracuje s Asociáciou doktorandov Slovenska pri spoločnej snahe presadzovania 

lepších podmienok pre študentov tretieho stupňa štúdia, 

e) nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím, so študentskými radami iných krajín, 

inými združeniami študentov vysokých škôl, ako aj s Európskou študentskou úniou. 
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Správa o činnosti a pokroku v strategických oblastiach 

 

K 31.12.2015 mala Študentská rada vysokých škôl 116 riadne zvolených členov (ďalej len 

„delegátov“) z celkového možného počtu 149 delegátov. Delegátom ŠRVŠ môže byť len 

študent vysokej školy, riadne zvolený študentskou časťou akademického senátu alebo 

študentskou časťou akademickej obce danej vysokej školy.  

Voľba výkonného a správnych orgánov ŠRVŠ sa konala na ustanovujúcom Valnom 

zhromaždení ŠRVŠ pre obdobie rokov 2014 – 2016 (11. – 14.12.2014) v Spišskej Novej Vsi. 

Funkčné obdobie súčasných delegátov ŠRVŠ je do 10.12.2016. 

 

Strategické oblasti, ktorým sa Študentská rada vysokých škôl v roku 2015 venovala 

vychádzali  priamo aj z jej vnútorného členenia ako aj z priorít, ktoré si pre daný rok sama 

určila. Išlo o zlepšenie podmienok v sociálnej oblasti štúdia, v akademických prácach 

a slobodách, v zahraničnej spolupráci, prezentovaní sa navonok a utvárania tzv. jasnej 

identity ŠRVŠ, zlepšeniu práce smerom dovnútra a zefektívneniu vnútorného fungovania. 

V oblasti sociálnej politiky sa zástupcovia ŠRVŠ v úvode roka zúčastnili sérii rokovaní na 

Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „MPSVaR“), kde sa spoločne so 

zástupcom Asociácie doktorandov Slovenska snažili o zjednotenie vekovej hranice v rámci 

existujúcej sociálnej podpory zo strany štátu. V zmysle rokovaní vyplynulo, že takéto plošné 

zjednotenie pre všetky druhy sociálnej podpory zo strany štátu by nebolo spravodlivé a teda 

by neprinieslo plánované zmeny. ŠRVŠ tým svoj boj o zlepšenie podmienok v rámci 

niektorých oblastí sociálnej podpory nevzdáva a mnohé z nich sa premietli aj do požiadaviek, 

ktoré budú v tomto roku predkladané novej vláde, ktorá vznikne po parlamentných voľbách. 

V rámci agendy MPSVaR sa uskutočnilo ešte jedno stretnutie, na ktorom predstavitelia ŠRVŠ 

a ADS riešili problematiku doktorandov v rámci zákonov o ZŤP. Cieľom stretnutia bolo, aby 

štipendium doktoranda nebolo v prípade zákonov vzťahujúcich sa na podporu ZŤP 

považované za mzdu. 

Ďalej sa v oblasti sociálnej podpory ŠRVŠ venovala spolupráci so združením CKM SYST, 

ktorá je držiteľom licencií pre ISIC karty, ktoré využíva väčšina študentov slovenských 

vysokých škôl. V rámci spolupráce bolo identifikovaných viacero problémov a dohodnutých 

niekoľko zmien. Plánuje sa bližšia analýza poplatkov za študentské karty na jednotlivých VŠ, 

nakoľko boli identifikované nerovné podmienky pre študentov pri získavaní kariet ISIC aj NO 

ISIC. V prípade cestovného bolo identifikované porušenie zákona, podľa ktorého má právo 

na zľavnené cestovné aj študent tretieho stupňa štúdia, ktorý dovŕšil 26 rok svojho života, 

pokiaľ je držiteľom platnej ISIC karty a aktuálnej prolongačnej známky tak ako dokážu túto 

zľavu poskytovať napríklad súkromní vlakoví prepravcovia.  Tento identifikovaný problém sa 

bude snažiť ŠRVŠ vyriešiť v ďalšom roku.   

ŠRVŠ v záujme zlepšenia podmienok študentov so špecifickými potrebami zvolila 

zástupcu zo svojich radov do Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu zriadenej na 
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identifikáciu problémov a podporu pri štúdiu pre študentov so špecifickými problémami. 

Zástupcom v tejto rade je delegátka Trenčianskej univerzity – Petra Rendková. 

ŠRVŠ v snahe o to, aby bola aj naďalej udržateľná myšlienka štúdia dostupného pre 

každého, volila aj zástupcov do Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „FNPV“), ktorý sa 

zaoberá výhodnými pôžičkami pre študentov vysokých škôl. Títo delegáti sú členmi rady 

fondu a rozhodujú každoročne o nových kritériách pre prideľovanie pôžičiek ako aj 

o schvaľovaní jednotlivých žiadostí pre pridelenie pôžičiek. V roku 2015 ŠRVŠ vo FNPV 

zastupovali Matej Martovič z Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave a Mária Barteková 

z Univerzity Komenského v Bratislave.  

ŠRVŠ ďalej v roku 2015 zisťovala najväčšie problémy, ktoré trápia študentov na 

slovenských vysokých školách. Za týmto účelom bol zostavený dotazník, ktorý mal 

identifikovať najväčšie negatíva, ale aj pozitíva, ktoré študenti počas ich štúdia pociťujú. 

Ukončenie zberu dát ako aj vyhodnotenie a následnosť krokov na základe výsledkov 

dotazníka bude v prvej polovici roku 2016.  

Od novembra 2015 v rámci MHD v meste Bratislava skončilo bezplatné cestovanie pre 

občanov so ZŤP. Medzi týmito ZŤP sa nachádza aj mnoho študentov VŠ a z tohto dôvodu sa 

ŠRVŠ začala touto problematikou ŠRVŠ zaoberať. Nápravu stavu sa bude snažiť ŠRVŠ presadiť 

v nasledujúcom roku.  

Jednou z hlavných sociálnych tém študentov VŠ je bývanie počas štúdia a najmä 

podmienky a kvalita bývania na jednotlivých internátoch. Vyhlášku Ministerstva 

zdravotníctva, ktorá nereflektovala rok ukončenia stavieb väčšiny internátov na Slovensku 

a nezohľadňovala možnosti realizácie potrebných stavebných úprav, čím spôsobovala jasnú 

diskrimináciu internátov ŠRVŠ napadla u Ministra školstva a podarilo sa jej v tejto veci 

vykonať nápravu. Nelichotivý stav internátov to však nerieši a preto ŠRVŠ spustila projekt 

„ŠDAJ“, teda Študentské domovy a jedálne, ktorého cieľom je monitorovať reálny stav 

podmienok na internátoch vysokých škôl. Tento projekt má za cieľ verejným poukázaním na 

nedostatky a nevyhovujúce pomery primäť vysoké školy a vládu k rekonštrukciám 

nevyhnutným k základnému zdraviu nezávadnému a sociálne vhodnému bývaniu. V roku 

2015 prebiehal zber údajov o jednotlivých internátoch a nastavenie projektu. Projekt by mal 

byť dokončený v tomto roku spustením webovej stránky.  

Nespravodlivosť a zlé nastavenie podmienok ŠRVŠ identifikovala aj v prideľovaní 

sociálnych štipendií. V snahe o zefektívnenie a transparentnosť systému prideľovania 

sociálnych štipendií bol v decembri roku 2015 vypracovaný krátky dotazník, ktorý bol zaslaný 

kolegom v rámci medzinárodného priestoru a má za úlohu zmapovať nastavenie systémov 

prideľovania sociálnych štipendií v iných krajinách. Na základe podnetov od zahraničných 

partnerov ŠRVŠ plánuje pripraviť zoznam odporúčaní na zmenu v legislatíve. ŠRVŠ si týmto 

krokom sľubuje ušetrenie finančných prostriedkov od študentov, ktorí dnes systém 

zneužívajú a ich následné využitie pre navýšenie podpory pre tých, ktorí sú naopak na 

podporu skutočne odkázaní. 

ŠRVŠ je v rámci medzinárodných štruktúr členom Európskej únie študentov (ďalej 

len „ESU“) so sídlom na Rue de l´Industrie 10 v Bruseli.  



 

- 13 - 
 

ESU je organizácia zastrešujúca 45 národných študentských únií z 38 krajín Európy, to 

znamená, že reprezentuje viac ako 15 miliónov študentov. Členské únie združujú a zastupujú 

všetkých študentov danej krajiny bez ohľadu na ich politické presvedčenie, náboženstvo, 

etnicitu alebo kultúrny pôvod, sexuálnu orientáciu alebo sociálnu situáciu. Národné únie 

študentov sú autonómne, riadené študentmi a operujú v súlade s demokratickými princípmi. 

Cieľom ESU je reprezentovať študentov, propagovať a hájiť ich vzdelávacie, sociálne, 

ekonomické a kultúrne záujmy na európskej úrovni, to znamená voči relevantným orgánom 

EÚ. ESU tvoria delegácie všetkých 47 národných únií študentov, ktoré tvoria ESU Board 

(najvyšší rozhodovací orgán ESU). 

Odkedy sa rozhodnutia týkajúce sa vysokého školstva prijímajú na európskej úrovni, 

postavenie a význam ESU ako jedinej celoeurópskej platformy zdržujúcej študentov na 

všeobecnej úrovni narastá. V súčasnosti je ESU profesionálnou lobistickou organizáciou, 

ktorá je uznaná ako dôležitý a vplyvný partner na európskej a medzinárodnej úrovni. ESU 

zhromažďuje, trénuje a informuje národných študentských predstaviteľov o politickom 

rozvoji vysokého školstva na európskej úrovni, čím buduje ich expertízu vo vysokoškolskej 

politike - ich hlavný pracovný nástroj na národnej aj medzinárodnej úrovni. Preto ESU 

organizačne a finančne podporuje semináre, tréningy, kampane a konferencie pre 

študentov, vedie celoeurópsky výskum v oblasti vysokého školstva, vytvára partnerské 

projekty a kampane, informačný servis a publikácie pre študentov, zákonodarcov 

a zamestnancov vysokých škôl. Aj pre tieto dôvody je priam nevyhnutné, aby bola súčasťou 

ESU bola aj ŠRVŠ a spolupodieľala sa tak na tvorbe vysokoškolskej politiky na európskej 

úrovni. 

MISIA ESU 
reprezentovať, chrániť a posilňovať vzdelávacie, demokratické, politické 
a sociálne práva študentov; pracovať pre udržateľné, prístupné 
a vysokokvalitné vysoké školstvo v Európe 

VÍZIA ESU 
rovnocenné vzdelávacie a sociálne príležitosti v otvorenej 
a demokratickej Európe, v ktorej študenti tvarujú udržateľnú budúcnosť 

HODNOTY ESU 

rozmanitosť (reprezentuje všetkých študentov v Európe s ohľadom na ich 
diverzitu, usiluje o solidaritu v rámci študentského hnutia), 
demokratickosť (je nezávislá, transparentná, pracuje s rešpektom voči 
všetkým členom a ich rozdielnym názorom) a „otvorená myseľ“ (je 
nekonvenčná a otvorená novým myšlienkam, prináša odvážne 
a inteligentné nápady prostredníctvom sviežeho a spontánneho ale 
profesionálneho prístupu) 

 

PODUJATIA: delegácie národných únií študentov (ESU Board) sa schádza minimálne 

štyrikrát ročne. Najdôležitejšie podujatie je Board Meeting (ďalej len „BM“), ktorý sa koná 

dvakrát za rok (apríl/máj a november/december) a o mieste jeho konania rozhoduje ESU 

Board.  Počas BM sa prijímajú politické priority a stratégie a volia sa volení predstavitelia. 

Každému BM predchádza Európsky konvent študentov (ďalej len „ESC“). ESC sa koná vždy 

v krajine, ktorá predsedá EÚ. ESC je seminár pozostávajúci z tréningových častí, workshopov 

a diskusií, ktoré budujú u národných predstaviteľov potrebné vedomosti a zručnosti na 

relevantné témy, čím pomáhajú národným úniám študentov k lepšiemu vnútornému rozvoju 
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a tiež k lepšiemu výkonu navonok. Okrem týchto pravidelných podujatí sa konajú aj rôzne 

tréningy k projektom, ktoré ESU realizuje k relevantným prioritám Bolonského procesu.  

Zahraničné podujatia v roku 2015: 

 

                V januári sa uskutočnila neoficiálna konferencia ESU pod názvom „Our role as young 

leaders in the global world“. Jej obsahom boli prednášky a stretnutia s mladými lídrami 

krajiny a podnikateľmi. Ďalej jej náplňou bolo predstavenie izraelských študentských hnutí a 

ich fungovanie, konferencia ministrov v Jerevane a pripravovaná publikácia BWSE. 

V marci sa konalo European Students‘ Convention 29 s hlavnou témou „The future of 

the social dimension in higher education from a student perspective“. Dôraz stretnutia bol 

na ESU projektoch týkajúcich sa sociálneho rozmeru, ako napr. PL4SD, Ideas, Esprit, 

Eurostudent a PASCL.  

              Na jar, pred samotným Board Meetingom v Jerevane, sa uskutočnilo stretnutie 

V4+ v Brne. V rámci tohto stretnutia sa uskutočnila medzinárodná výmena informácií o 

činnosti a víziách národných študentských únií krajín V4+. Dôležitou súčasťou programu bola 

analýza dokumentov zaslaných za účelom účasti na BM 68 v Jerevane s dôrazom na 

zhodnotenie implementácie bolonského procesu a stratégie ESU pre ľudské práva a 

solidaritu. 

V dňoch 7. – 12.5.2015 sa konal Board Meeting seminár a samotný Board Meeting 

v Jerevane. Hlavnou témou bola „Budúcnosť Bolonského procesu v Európe,“ a to z dôvodu 

nadchádzajúcej ministerskej konferencie. Delegáti študentských reprezentácií diskutovali 

o hlavných bodoch publikácie Bologna with Students’ Eyes 2015 a zdôrazňovali dôležitosť 

oblastí sociálneho rozmeru a student-centered learning. 

Na konci septembra sa naši delegáti zúčastnili ESU podujatia v Bruseli s názvom 

European Students‘ Convention 30 . Dôraz tohto stretnutia bol na vytváranie 

inkluzívnejšieho vzdelávania za pomoci student-centered learning.  

V dňoch 6. – 8.11.2015 sa v poľskom hlavnom meste konal v poradí už tretí ročník           

poľsko-ukrajinského projektu s názvom „Ku demokracii,“ ktorý je zameraný na podporu 

rozvoja ukrajinskej štátnosti prostredníctvom zveľaďovania myslenia a vedomostí mladých, 

aktívnych ľudí z akademického prostredia. Program celého trojdňového podujatia bol 

naplnený zaujímavými prednáškami a workshopmi, ktoré viedli profesionálni tréneri, 

novinári a významní ľudia z obchodného a mediálneho prostredia. 

V dňoch 19. - 22.11.2015 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie študentských 

zástupcov krajín V4+. Cieľom bolo prediskutovať dokumenty, o ktorých sa malo hlasovať 

počas Board Meetingu v Rumunsku. Najspornejším dokumentom bolo stanovisko týkajúce sa 

súčasnej utečeneckej krízy. Skupina V4+ si pripravila aj spoločné stanovisko.  

V dňoch 1. – 5.12.2015 sa v rumunskom meste Cluj-Napoca konal BM seminár, 

ktorého nosná téma bola „New trends in Quality AsssurAnce“. Po seminári nasledovalo 

samotné BM. Náplňou stretnutia boli hlavne diskusie týkajúce sa kvality vysokoškolského 

vzdelávania.  

 Okrem účasti na zahraničných cestách, spolupráce s ostatnými študentskými úniami 
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v ESU, vytvárania pozitívneho obrazu ŠRVŠ  v zahraničí sa pracovná skupina pre zahraničie 

v roku 2015 podieľala na preklade štatútu ŠRVŠ pre účely ESU. Ku koncu roku 2015 na 

decembrovom Valnom zhromaždení boli delegáti pracovnej skupiny pre zahraničie 

upovedomení, že v nasledujúcom roku sa budú aktívne podieľať na organizácii ESC32 

v Bratislave a takisto budú súčasťou projektu, ktorý sa týka prekladu ESU dokumentov.  

O oblastiach reputácie, dlhodobej vízie a stratégie sa v predsedníctve začalo 

diskutovať začiatkom roka. Hlavnými identifikovanými problémami boli, že ŠRVŠ nemá 

ucelený strategický dokument, dlhodobý zámer a z toho vychádzajúcu stratégiu, ktorého 

hlavnými cieľmi sú zjednotenie doposiaľ získaných skúseností, názorov a realizovaných 

krokov ŠRVŠ, vytvorenie jasného smerovania organizácie a vytvorenie dokumentu, ktorý 

bude slúžiť aj nasledujúcim delegátom ako „príručka“. Určili sa vízie, strategické ciele, 

primárna a sekundárna cieľová skupina a komunikačná stratégia. Dokument by mal byť 

hotový v tomto roku.  

ŠRVŠ sa v komunikácii zameralo na skvalitnenie mediálnych výstupov. Vytvoril sa 

koncept novej tlačovej správy, ako aj novej „flash“ správy určenej primárne do tlačových 

agentúr. Zameranie sa na získanie kontaktov v oblasti médií (hlavne verejnoprávnej, ale i 

komerčných) a užšia komunikácia s médiami niesli so sebou väčší mediálny priestor vo forme 

účasti v hlavných správach (mnohokrát na RTVS, Markíze, JOJ), rozhovorov k témam 

týkajúcich sa študentov a mládeže nielen na televíznych, ale i rozhlasových staniciach 

(primárne RTVS).  

Zaoberalo sa tiež zmenou vnútornej štruktúry ŠRVŠ, ktorá má zabezpečiť efektivitu, 

zapojenie väčšieho množstva delegátov do tvorivej a rozhodovacej činnosti a jasnejšie 

rozdelenie úloh a kompetencií.  Predsedníctvo dospelo k potrebe viacstupňovej štruktúry, 

ktorú okrajovo definovalo, a ktorej konečná forma sa má zlepšiť spoločne s delegátmi na 

začiatku nového roka.  

Predsedníctvo určilo tiež novú formu práce VZ, tj. určila prácu na projektoch, ktoré 

v sebe zahŕňajú okruhy problémov, ktorými sa ŠRVŠ zaoberá – v projektových skupinách. 

Tento model zefektívnil prácu na témach, ktoré nemusia byť úzko spojené len s jednou WG, 

a teda je možná „interdisciplinárna“ spolupráca, a tak aj lepšie zapojenie sa delegátov do 

procesu tvorby a rozhodovania.  

 ŠRVŠ má tiež snahu užšie spolupracovať so študentskými médiami. Túto oblasť 

vnímame ako nie dostatočne využitú. Okrem práce na štruktúre študentských médií je 

potrebné určiť aj zodpovedné kontaktné osoby – sú to pre študentov dôležité zdroje 

informácií, a bohužiaľ sa im nevenuje dostatočná pozornosť zo strany ŠRVŠ z dôvodu 

nedostatku participácie. Napriek tomu boli redaktori z Fakulty masmediálnej komunikácie 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda prítomní na zasadnutí VZ za účelom vytvorenia reportu 

a predstavitelia predsedníctva ŠRVŠ diskutovali tiež v rozhlase Rádio 9. 

 Dôležitým komunikačným kanálom je Facebook. V roku 2015 sa funpage ŠRVŠ 

naštartovala a zameriava sa primárne na kvalitné informovanie pre študentov o dianiach 

okolo ŠRVŠ a vysokoškolskej politiky. Jej cieľom nie je poskytnutie veľkého množstva wide-

range informácií, ale poskytnutie kvalitných informácií týkajúcich sa školskej politiky 
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a činnosti ŠRVŠ, čo je časovo náročná úloha. Koncepčné formovanie tohto typu komunikácie 

bolo začaté v roku 2015, no je potrebné sa ňou zaoberať aktívne, a teda bude v tomto roku 

jedna z najzásadnejších oblastí komunikácie okrem médií, a bude potrebovať svoju 

zodpovednú osobu. 

Oblasť propagácie: ŠRVŠ sa zúčastnila za účelom propagácie na Veľtrhu práce – NDK, 

kde bola prítomná počas celej akcie, a poskytovala informácie o činnosti, ako aj vytvárala 

nové kontakty so subjektmi pôsobiacimi v oblasti mládeže a vysokého školstva. ŠRVŠ bola 

prostredníctvom svojich delegátov prítomná aj na veľtrhu práce Profesia days v Trnave. 

Na základe spolupráce s UniKnihy sa vytvorili spoločné záložky, ktoré sú súčasťou 

všetkých predaných kníh v spomínanom obchode.  

V roku 2015 sa vytvoril aj set nových propagačných materiálov. Ide primárne 

o propagačné materiály, ktoré boli zabezpečené na Konvent akademických senátov a na 

stretnutie V4+, kde sa zabezpečil úplne nový welcome-package, ako aj sprievodné 

propagačné materiály. Jedná sa o nové rollupy, tričká ŠRVŠ, zápisníky, bločky, perá 

štandardnej kvality (umelohmotné) a perá kvalitnejšie (kovové), otvárač fliaš s logom ŠRVŠ 

vo forme magnetky, tašky, šnúrky, foldre a USB-kľúče. Propagačné materiály boli využité 

primárne na spomenutých akciách, ale boli poslané aj niektorým akademickým senátom, 

a tiež použité na všeobecnú propagáciu ŠRVŠ.  

ŠRVŠ za v roku 2015 zamerala aj na problematiku Študentských preukazov. Ide 

primárne o komplexný prehľad a analýzu cien kariet a prolongačných známok. Študentský 

preukaz je značne komplikovanou záležitosťou, a ŠRVŠ dospela k záveru, že študenti sú málo 

a častokrát chybne informovaní. Z toho dôvodu pracovala na analýzach zmlúv so školami, 

ako aj na prehľade poskytnutých informácií na daných VŠ, ale i na úrovniach fakúlt. Vytvoril 

sa článok, ktorý má ambíciu vysvetliť základné náležitosti študentského preukazu, a rozdiely 

medzi zákonom garantovanými zľavami a komerčnými zľavami. Okrem korektného 

informovania študentov je zámerom ŠRVŠ aj čo najviac výhod pre študentov a čo 

najpohodlnejšie používanie študentského preukazu. ŠRVŠ taktiež iniciovala, aby na zadnej 

strane karty bolo umiestnené logo ŠRVŠ. Realizácia prebehne behom nasledujúceho roka.  

ŠRVŠ tiež odovzdávala prvýkrát v histórii vlastnú cenu za najlepší univerzitný tím 

v univerzitnej hokejovej lige EUHL, ktorého je partnerom.  

ŠRVŠ sa v podobe vybraného tímu sa zúčastnila organizácie stretnutia ministrov 

zodpovedných za rezort školstva krajín V4+ a východného partnerstva. Bola to veľká 

skúsenosť, vďaka ktorej vznikla úzka a veľmi dôležitá spolupráca medzi ŠRVŠ a Sekciou 

mládeže Ministerstva školstva. Dôsledkom toho je aj miesto ŠRVŠ v skupine Štrukturovaného 

dialógu, ale i pripravovaná úzka spolupráca ŠRVŠ pri organizovaní podujatí Predsedníctva 

SVK v rade EÚ.  

ŠRVŠ sa tiež pripojila k petícii pre dofinancovanie Fondu na podporu vzdelávania 

iniciovanou portálom Študentské financie. Spoločne sa vytvorili propagačné materiály, ako aj 

video spot v spolupráci s FMK UCM.  
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V oblasti akademických záležitostí sa ŠRVŠ pravidelne zúčastňovala na zasadnutiach 

akreditačnej komisie, s ktorou má uzatvorené memorandum o spolupráci. Táto spolupráca 

sa prejavila aj v roku 2015 spôsobom, kedy boli zástupcovia ŠRVŠ boli prítomní na 

hodnotiacich procesoch jednotlivých vysokých škôl ako členovia dočasných pracovných 

skupín AK v rámci priebehu procesu komplexnej akreditácie. O účasti a zistených 

skutočnostiach vypracovávali hodnotiace správy, ktoré členom AK slúžili ako podklady pri 

finálnom hodnotení procesu akreditácie každej VŠ. Táto spolupráca bola ocenená aj 

samotnou akreditačnou komisiou v jej záverečnej správe k procesu komplexnej akreditácie, 

v rámci ktorej bol patričný priestor venovaný práve spolupráci medzi AK a ŠRVŠ. V rámci 

pracovnej skupiny akademických záležitostí bol vytvorený projekt slúžiaci na informovanie 

a prepojenie členov akademických senátov jednotlivých vysokých škôl. Projekt sa pretavil do 

konferencie s názvom „Konvent akademických senátov 2015“ a úspešne sa realizoval 

v novembri v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 

59 členov akademických senátov z 22 vysokých škôl a 40 delegátov ŠRVŠ. Konvent priniesol 

zaujímavú diskusiu na témy akademickej samosprávy a konceptu fungovania vysokých škôl 

v podmienkach Slovenskej republiky. Bol zároveň dôležitým míľnikom v aktuálnom funkčnom 

období ŠRVŠ, nakoľko vybudoval základy pre plnenie prioritného cieľa ŠRVŠ, ktorým je 

ambícia byť zastrešujúcou inštitúciou všetkých študentských organizácií na vysokých školách 

na Slovensku. Zároveň bolo určené pokračovanie daného podujatia a to s pravidelnosťou raz 

za rok. V ďalšom období sa WG Akademické záležitosti zamerala na prípravu dlhodobej 

koncepcie a požiadaviek študentov na zlepšenie procesu vzdelávania na vysokých školách. 

Najmä na VZ vo Vysokých Tatrách na Štrbskom plese viedla plodnú diskusiu o štruktúre 

vysokých škôl, procese akreditácie, forme vzdelávania a spôsobe hodnotenia vzdelávacej 

činnosti. Pracovná skupina sa venovala aj postaveniu doktorandov, masifikácii študentov a to 

obzvlášť na druhom stupni štúdia. Pomenovali sa a hľadali sa riešenia na problémy vysokých 

škôl, ktoré sú z pohľadu študentov najakútnejšie. Definované problémy a riešenia budú slúžiť 

ako podklad pri formulovaní požiadaviek ŠRVŠ pre budúcu vládu. 
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Členovia Študentskej rady vysokých škôl v zastupiteľských orgánoch 
a pracovných skupinách v roku 2015 

 

Koordinátor pre erasmus +: 

Na základe čl. 11 ods. 1 písm. i) Štatútu Študentskej rady vysokých škôl bola dňa 10.05.2014 

za koordinátora pre Erasmus+ zvolená Karolína Kabátová, delegátka Trnavskej univerzity 

v Trnave, ktorá predkladá nasledovnú správu o svojej činnosti za rok 2015: 

Dňa 05.02.2015 sa ako členka Výberovej komisie pre Erasmus+ zúčastnila na elektronickom 

hlasovaní, výsledkom ktorého bolo odsúhlasenie sadzieb grantov pre vysokoškolských 

zamestnancov a študentov v programe Erasmus+ na rok 2015 (výška grantov zostala 

zachovaná z roku 2014).  

Dňa 10.02.2015 rozoslala koordinátorka dotazník 32 univerzitným resp. inštitucionálnym 

Erasmus+ koordinátorom vysokých škôl s Erasmus chartou, ktorý bol zameraný na zaujatie 

stanoviska k novému systému financovania Kľúčovej akcie 1 – Mobilita študentov vysokých 

škôl v rámci programu Erasmus+, najmä či je pre študentov výhodnejší ako pôvodný 

program. Následne zozbierala a vyhodnotila stanoviská. Bolo doručených 18 odpovedí, 

v ktorých bolo najmä vyzdvihnuté, že nový systém je z hľadiska rovnosti príležitostí pre 

všetkých študentov spravodlivejší. 

Dňa 25.5.2015 sa konalo zasadnutie Výberovej komisie Erasmus+ (priestory SAAIC, 

Bratislava). Cieľom zasadnutia bolo stanoviť kritériá na pridelenie grantov jednotlivým 

vysokým školám a konzorciám za rok 2015 na mobilitu v rámci kľúčovej akcie KA1- Mobilita 

študentov a zamestnancov vysokých škôl a schválenie kritérií pre hodnotenie projektov 

v rámci Kľúčovej akcie KA1- Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl z/do 

partnerských krajín. 

V júli (od 29. 07. 2015) sa konalo elektronické hlasovanie, ktorým bol schválený návrh na 

udelenie špeciálnych grantov pre Erasmus+ študentov a učiteľov so špecifickými potrebami 

pre akademický rok 2015/16.  

V mesiacoch október až december prebehla tvorba dotazníka v spolupráci s projektovou 

skupinou, ktorú tvorili delegáti Študentskej rady vysokých škôl. Cieľom dotazníka je 

zmapovať názor na program Erasmus+ od študentov, ktorí absolvovali štúdium (nie stáž) v 

zahraničí. Po vytvorení návrhu bol dotazník odoslaný delegátom na pripomienkovanie. 

Dotazník bude rozšírený medzi študentov v priebehu roka 2016. 

Okrem týchto aktivít prebiehala aktívna komunikácia so študentmi, ktorí mali otázky 

súvisiace s programom Erasmus+.  
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Členovia Rady Fondu na podporu vzdelávania: 

Funkčné obdobie 2013 – 2015: Rada Fondu na podporu vzdelávania (ďalej len „Rada FnPV“) 

na začiatku roka 2015 schválila dodatočné žiadosti o pôžičku pre začínajúcich pedagógov v 

celkovej sume pôžičiek 105 400 € z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov. Ku koncu 

roka 2014 bolo zaslaných 2 008 zmlúv v celkovej sume 4 599 630 € a z celkového počtu 

zaslaných zmlúv bolo vrátených 1 734 podpísaných zmlúv o pôžičke pre študentov. Na 

zasadnutí 17.2.2015 Rada FnPV schválila 306 dodatočných žiadostí o pôžičku pre študentov v 

celkovej sume pôžičiek 747 400 € z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov. Členkou Rady 

FnPV sa stala Mária Barteková, ktorá začala vykonávať svoju funkciu od 1.3. 2015, po zvolení 

Valným zhromaždením ŠRVŠ. Počas tohto funkčného obdobia zasadala Rada FnPV dvakrát. 

Na zasadnutí sa schvaľovala Výročná správa za rok 2014 a plnenie rozpočtu za rok 2014. 

Taktiež bola poskytnutá informácia o čerpaní rozpočtu v roku 2015. Funkčné obdobie 

skončilo dňa 10.6. 2015, a bola vymenovaná nová Rada FnPV.  

Funkčné obdobie 2015 – 2017: Na post členov Rady FnPV vo funkčnom období 2015 – 2017 

boli zvolení Mária Barteková a Matej Martovič, ktorí vykonávajú funkciu od 11.6. 2015. Počas 

tohto funkčného obdobia sa do konca roka 2015 konali štyri riadne zvolané zasadnutia Rady 

FnPV. Rada FnPV úzko spolupracovala s Dozornou radou FnPV na novele zákona 396/2012 Z. 

z. o Fonde na podporu vzdelávania, ktorým chceme dosiahnuť udržateľnosť a plynulé 

fungovanie FnPV. Rada FnPV v zmysle zákona rozhodovala o pridelení pôžičiek pre 

pedagógov a študentov. Prerozdelená suma pre pedagógov bola vo výške 2 295 800 €, 

pričom sa vyhovelo 269 žiadateľom. Suma, ktorá sa prerozdelila medzi študentov bola vo 

výške 3 497 100 €, pričom bolo vyhovené 1 482 žiadateľom. Rada FnPV musela vyradiť 774 

žiadostí o poskytnutie pôžičky pre študentov z dôvodu nedostatočného objemu finančných 

prostriedkov. Rada FnPV bola informovaná o iniciatíve Študentskej rady vysokých škôl, 

Asociácie doktorandov Slovenska a portálu študentské financie.sk, prostredníctvom ktorej sa 

snažia dofinancovať FnPV. Rada FnPV zobrala informáciu na vedomie a iniciatívu podporuje.  

Funkčné obdobie do 11.6. 2015 

Dátum Účel zasadnutia  

23.3. 2015 Schvaľovanie výročnej správy a rozpočtu na rok 2015 

9.6. 2015 Úprava rozpočtu fondu, schválenie žiadostí o odklad splátok pôžičiek  
 

Funkčné obdobie od 11.6. 2015 

Dátum Účel zasadnutia  

6.7. 2015 Návrh novely zákona č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania.  

21.9. 2015 Informácie o čerpaní rozpočtu fondu. 
Schválenie žiadostí o odklad splátok pôžičiek.  

5.11. 2015 Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky pedagógom.  

3.12. 2015 Schválenie žiadostí o poskytnutie pôžičky študentom.  
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Hlasovania per-rollam 

Dátum Účel zasadnutia  

21.9. 2015 Žiadosti o odklad splátok.  

9.10. 2015 Schválenie realizácie VO na výber audítora na overenie ročnej účtovnej 
závierky a výročnej správ FNPV za rok 2015. 
Žiadosť o odklad splátok.  

 

Členovia Rady pre vzdelávanie a výchovu pri RVŠ: 

Dňa 24.11.2015 sa uskutočnilo stretnutie Rady pre výchovu a vzdelávanie pri RVŠ. 

Hlavnou témou stretnutia bola Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám na rok 2016. ŠRVŠ zastupovali zvolení delegáti Tomáš Kováč a Bálint Lovász. 

Delegáti ŠRVŠ prišli na tomto zasadnutí s myšlienkou ráznejšie poukázať na nespokojnosť 

s návrhom metodiky, ako aj s dlhodobým prístupom Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR k pripomienkam reprezentácii VŠ. Zároveň však poukázať aj na celkový objem 

financií, ktorý je na chod VVŠ poskytovaný. Táto snaha vyústila do uznesenia rady pre 

výchovu a vzdelávanie pri RVŠ v ktorom odporúčala RVŠ odmietnuť pripomienkovať 

metodiku. Vychádzalo sa z formulácie zákona č. 131/2002 Z. z., pričom odmietnutie 

pripomienkovania by malo znemožniť schválenie metodiky a podpis dotačných zmlúv. Toto 

odporúčanie si nakoniec RVŠ osvojila na svojom zasadnutí v Banskej Bystrici dňa 1.12.2015, 

kedy prijalo nasledovné uznesenie: „RVŠ prerokovala predložený návrh Metodiky rozpisu 

dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016 a odmieta sa k nemu 

vyjadriť vzhľadom na veľmi nízky pridelený celkový objem finančných prostriedkov pre 

vysoké školy na rok 2016 a dlhodobé neakceptovanie pripomienok RVŠ k predchádzajúcim 

metodikám. 

Zdôvodnenie: Pridelený objem prostriedkov nevytvára podmienky pre rozvoj vysokých škôl a 

necháva ich na úrovni prežívania, čo ohrozuje konkurencieschopnosť a už blízku budúcnosť 

Slovenska. Podiel výdavkov na VVŠ z HDP dlhodobo stagnuje na úrovni 0,9 %, pričom v 

ostatných krajinách V4 je o 33 % a v krajinách OECD až o 78 % vyšší ako na Slovensku.“ 

Týmto sa sledoval cieľ, aby sme následne boli prizvaný k novým rokovaniam k metodike, na 

ktorých by sa požiadavky reprezentácií VŠ mali premietnuť do nového návrhu metodiky. 

 

Člen Rady ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami: 

Rada ministra na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami funguje za 

účelom zabezpečenia systematického prístupu k problematike štúdia študentov so 

špecifickými potrebami na vysokých školách a vytvorenia platformy na spoluprácu medzi 

ministerstvom, vysokými školami a neziskovými organizáciami, zriadilo ministerstvo Radu 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako osobitný poradný orgán 

pri sekcii vysokých škôl. Rada pozostáva z jedenástich členov, ktorých vymenúva minister. 
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Traja členovia rady sú navrhnutí reprezentáciami vysokých škôl, dvaja vysokými školami, na 

ktorých zo zákona existujú špeciálne pedagogické pracoviská na podporu štúdia študentov so 

špecifickými potrebami a piatich navrhujú vysoké školy a neziskové organizácie/občianske 

združenia. Predsedom rady je zamestnanec ministerstva. 

Rada ministra zasadala v roku 2015 dva krát, podľa plánu. 

15.04.2015 v Bratislave – kde Študentskú radu vysokých škôl zastupoval František 

Küffer z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

11.11.2015 v Košiciach – za Študentskú radu vysokých škôl bola prítomná 

novozvolená Petra Rendková z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Počas prvého zasadnutia tj. 15.04.2015 sa v  rámci diskusie členovia vyjadrili potrebu 

podrobnejšie legislatívne upraviť problematiku štúdia študentov so špecifickými potrebami. 

Ministerstvo školstva bude priebežne zbierať podnety týkajúce sa uvedenej veci. Vzhľadom 

na nové financovanie študentov so špecifickými potrebami a zvýšený počet dopytov 

týkajúcich sa použitia tejto účelovej dotácie, členovia rady pripravia odporúčania pre 

koordinátorov vysokých škôl, týkajúce sa možného použitia účelovej dotácie poskytnutej 

vysokým školám na zabezpečovanie podporných služieb. 

Druhé zasadnutie v Košiciach 11.11.2015 sa  Študentská rada vysokých škôl v mene 

zástupkyne zapojila do jednotlivých aktivít: 

Zosieťovanie jednotlivých koordinátorov a vytvorenie newslettra, kde by ŠRVŠ hrala rolu 

partnera a za pomoci našej stránky, by sa ľudia mohli registrovať do tohto zoznamu 

odberateľov, všetku ostatnú prácu by vykonávalo Centrum podpory študentov so 

špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave  

Hľadanie riešenia pre študentov so ZŤP bez trvalého bydliska v Bratislave a ich novou 

situáciou, ktorá sa vyskytla v prípade využívania MHD a zvýšenia cestovného - možnosť 

riešenia cez primátora – viac na VZ (len za UK sa to dotýka okolo 180 študentov) 

Zapojenie sa do monitorovacej akcie pre dohľadávanie názorov študentov so špecifickými 

potrebami. Tento prieskum rieši Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na 

Univerzite Komenského v Bratislave, my by sme im pomohli iba oslovením študentov.  
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Informácie o hospodárení 

 

Študentská rada vysokých škôl disponovala v roku 2015 rozpočtom vo výške 14 486 €, ktorý 

jej prideľuje sekcia vysokého školstva MŠVVaŠ SR na financovanie administratívy, členských 

poplatkov a celkového fungovania ŠRVŠ. Formou dotácie z MŠVVaŠ bol tento pôvodný 

rozpočet navýšený o 5000 €. Celkové čerpanie za rok 2015 bolo vo výške 17 892,88 €. 

Kumulatívne sa z rozpočtu vyčerpalo 91,82 % z celkovo zverených prostriedkov. 

 

 
 

 

Zamestnanec 1751,48€ 

Pracovné cesty 6034,7€ 

Pošta 194,41€ 

Všeobecný  materiál 3048,89€ 

Školenia, konferencie 4256,71€ 

Všeobecné služby  1876,67€ 

Členské 460€ 

 

 

1. Položka „zamestnanec“ obsahuje mzdové a odvodové náklady zamestnanca ŠRVŠ 

Antona Jurkoviča.  

2. Položka „Pracovné cesty“ obsahuje náklady na tuzemské pracovné cesty vo výške 

1840,77€ a zahraničné pracovné cesty vo výške 6045,96€. 
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3. Položka „Pošta“ obsahuje výdavky na poštové služby. 

4. Položka „Všeobecný materiál“ obsahuje predmety obstarané na základe rámcovej 

dohody.  

5. Položka „Školenia, konferencie“ obsahuje výdavky spojené s organizáciou podujatí 

V4+ a KAS2015 ako aj na výdavky spojené s usporiadaním VZ. 

6. Položka „Všeobecné služby“ obsahuje výdavky na hotelové a reštauračné služby, 

ktoré vznikli v súvislosti s organizáciou podujatí V4+ a KAS 2015. 

7. Položka „členské“ predstavuje členské poplatky ESU.  
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Prílohy 

 
Zoznam zasadnutí Valného zhromaždenia ŠRVŠ a predsedníctva ŠRVŠ: 

17. 1. 2015 Zasadnutie predsedníctva ŠRVŠ v Bratislave 

21. 2. 2015 Zasadnutie predsedníctva ŠRVŠ v Bratislave 

27. 2. – 1. 3. 2015 Zasadnutie Valného zhromaždenia ŠRVŠ vo Zvolene 

24. – 26. 4. 2015 Zasadnutie Valného zhromaždenia ŠRVŠ v Piešťanoch 

20. 6. 2015 Zasadnutie predsedníctva ŠRVŠ v Bratislave 

18. 7. 2015 Zasadnutie predsedníctva ŠRVŠ v Bratislave 

2. – 4. 10. 2015 Zasadnutie Valného zhromaždenia ŠRVŠ v Jasnej 

25. 10. 2015 Zasadnutie predsedníctva ŠRVŠ v Bratislave 

11. – 13. 12. 2015 
Zasadnutie Valného zhromaždenia ŠRVŠ na Štrbskom 
plese 

 
Zápisnice z jednotlivých zasadnutí a účasti delegátov na týchto zasadnutiach sú zverejnené 

na oficiálnom webovom sídle ŠRVŠ. 

Tlačové správy, oficiálne vyjadrenia a informácie k jednotlivým vyhláseniam a niektorým 

ďalším rokovaniam sú rovnako na stránke ŠRVŠ. 
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Zoznam zahraničných pracovných ciest ŠRVŠ: 

 
DÁTUM 

 
MIESTO 

 
NÁZOV 

 
ÚČASTNÍCI 

26. – 31.1.2015 IZRAEL 
ESU conference: Our role 
as young leaders in a 
global world 

Nikola Lehotská 
Frencien Bauer 

19. – 24.3.2015 
Riga,  
LOTYŠSKO 

ESC 29 
Andrej Bencel 
Frencien Bauer 

30. 4. – 3.5.2015 
Brno,  
ČESKÁ REPUBLIKA 

V4 plus 

Jana Šmelková 
Jana Tereňová 
Frencien Bauer 
Tomáš Juskiv 

7. – 16.5.2015 
Jerevan, 
ARMÉNSKO 

Board Meeting 68 
Jana Šmelková 
Frencien Bauer 

27.9. – 1.10.2015 
Brusel,  
BELGICKO 

ESC 30 
Jana Šmelková 
Bálint Lovász 

5. – 9.11.2015 
Varšava,  
POĽSKO 

Projekt  
Ku Demokracji 

Martina Mlečenková 
Michaela Fabianová 
Jaroslav Linnyk 
Filip Ondrej 
Nikola Lehotská 

6. – 8.11.2015 
Brno,  
ČESKÁ REPUBLIKA 

Konference 
akademických senátorú 
a senátorek (SK RVŠ) 

Tomáš Kováč 
Mária Vojtechová 

17.11.2015 
Praha,  
ČESKÁ REPUBLIKA 

Odovzdávanie ceny Jána 
Opletala 

Bálint Lovász 
Jana Šmelková 

30.11. – 6.12. 2015 
Cluj-Napoca, 
RUMUNSKO 

Board Meeting 69 
Martina Mlečenková 
Nikola Lehotská 

 

 

 


