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Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ŠRVŠ SR,
Staré Grunty 52, Bratislava

20. 6. 2010

Na zasadnutí boli prítomní:
Predstavitelia predchádzajúceho predsedníctva ŠRVŠ:
Matej Hotovčin – predseda
Ladislav Balog – tajomník vnútorné záležitosti
Marti Macko – tajomník pre akademické záležitosti
Člennovia súčasného predsedníctva:
Juraj Tilesch – predseda
Jana Gasperová – podpredsedníčka 
Alica Horváthová – tajomník pre vnútorné záležitosti
Katarína Stoláriková – tajomník pre akademické záležitosti
Martin Szabo – tajomník pre zahraničie
Peter Novák – tajemník pre sociálne záležitosti

Bod č. 1: Praktické inštrukcie
Predstavitelia predchádzajúceho predsedníctva inštruovali členov nového predsedníctva ako 
prakticky postupovať pri organizácií, priebehu a výstupoch zasadnutí, pracovných domácich a 
zahraničných ciest, nákupe materiálu, vypĺňaní formulárov a pod. Oboznámili predsedníctvo 
s technickým vybavením priestorov, ktoré má k dispozicií, o situácií s internetom a telefónom 
v priestoroch ich kancelárie a zasadcej miestnosti v budove UIPŠ. Inštruovali tiež súčasné 
predsedníctvo o tom, ako prakticky prebieha financovanie potrebných položiek. 

Bod č. 2: Odovzdávanie agendy predchádzajúceho predsedníctva ŠRVŠ
a.) Oboznámenie so záväzkami v súvisiacami so získaným grantom od Vysegrad Fund, 

pripravovanými aktivitami a povinnosťami, ktoré súvisia s projektom, na ktorý bol 
tento grant získaný: organizácia podujatia na Slovensku - Student centered learning –
tréning pre členov ESU, ktorí sa venujú tejto problematike.

b.) Odovzdanie informáci o Nadácií Intenda. ŠRVŠ je spolu s RMŠ (Rada mládeže 
Slovenska) a Ministerstvom školstva SR zakladeteľom tejto nadácie. Keďže 
informácií o právomociach a podiele ŠRVŠ v tejto nadácií je nedostatok, na zasadnutí 
sme sa dohodli preskúmať túto problematiku podrobnejšie a získať o nej čo najviac 
informácií.

c.) Oboznámili súčasné predsedníctvo s tohtoročným rozpočtom ŠRVŠ a stave jeho 
čerpania. Sprostredkovali tiež informáciu o darcovskom účte ŠRVŠ, kam môžu 
darcovia zasielať finančné prostiredky. Financie, ktoré môžu byť uložené na tento účet 
nie sú súčasťou rozpočtu ŠRVŠ, sú to dodatočné finančné prostriedky. Ich čerpanie 
však podlieha rovnakým schvaľovacím procesom, ako čerpanie prostriedkov 
z rozpočtu ŠRVŠ.

d.) Oboznámenie a informovanie o zámere vytvorenia občianskeho združenia pri ŠRVŠ.
e.) Oboznámenie o stave inventáru, ktorý sa nachádza, chýba alebo je na odpis 

v priestoroch kancelárie ŠRVŠ v budove UIPŠ. Odporúčania na zákúpenie potrebného 
materiálu a technického vybavenia (napr. rezačka, rýchlovarná konvica).

f.) Oboznámenie o stave webovej stránky ŠRVŠ a informovanie o tom, ako prebieha 
správa tejto domény. Informácie o využívaní platformy googlegroups pre aktuálne 
potreby ŠRVŠ.
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Bod č.3: Pripravované stretnutia
Predchádzajúci tajomník pre ahademické záležitosti informoval predsedníctvo o 
pripravovanom zasadaní Akreditačnej komisie v Spišskej Kapitule, na ktoré dostalo 
predsedníctvo ŠRVŠ pozvanie ako hosť. Vybrali sme zástupcov, ktorí vycestujú a zúčastnia 
sa tohto zasadnutia: Juraj Tilesh – predseda ŠRVŠ a Katarína – tajomníčka pre akademické 
záležitosti ŠRVŠ.

Po tejto časti zasadnutie ďalej pokračovalo bez členov predchádzajúceho predsedníctva.

Bod č.4: Informovanie o novozvolenom predsedníctve
Predsedníctvo ŠRVŠ informovalo o novozvolených členoch predsedníctva formou listov 
partnerov ŠRVŠ.

Bod č.5: Diskusia o zmenách v štatúte ŠRVŠ
Prebehla diskusia o pripravovaných zmenách v štatúte ŠRVŠ a jeho dodatkov. Z diskusie 
vyplinulo niekoľko návrhov na zmeny štatútu ŠRVŠ, prípadne dodatkov štatútu tak, aby 
ŠRVŠ mohla fungovať efektívnejšie a vyjasnili sa otázky, ktoré ešte nie sú v štatúte 
zakotvené. Stým súvisí aj otázka metodiky zasadnutí – účasti, kompetencií, zodpovednosti a 
povinností jednotlivých delegátov počas zasadnutí a tvorbu výstupov z týchto zadnutí. 
Diskusia o sankcionovaní delegátov, ktorí sa zasadnutí nezúčastňujú.

Bod č.6: Delegáti, zastúpenie VŠ v ŠRVŠ, informovanosť
Predsedníctvo diskutovalo o otázke, ako čo najlepšie získať dostatočný počet delegátov 
z jednotlivých VŠ a ako zabezpečiť delegátov z VŠ, ktoré ešte zastúpenie v ŠRVŠ nemajú. 
Načrtli sme možný postup a niekoľko nových nápadov. Prerozdelili úlohy. S tým súvisí aj 
otázka informovanosti študentov o ŠRVŠ vo všeobecnosti a otázka informácií užitočných pre 
študentov, s ktorými sa delegáti oboznámia na zasadnutiach ŠRVŠ.

Bod č.7: Ďalšie body diskusie:
- ekológia na školách
- nové partnerstvá ŠRVŠ
- vizuálna identita ŠRVŠ a s tým súviasiaci problém webovej stránky
- prax pre študentov, prepojenie škôl a praxe

Príloha: Prezenčná listina 20.06.2010

Originál zápisnice a príloha sa nachádza na sekretariáte ŠRVŠ:
Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4

Zapísala Alica Horvathová

V Bratislave 20.6.2010
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