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ZÁPISNICA
Zasadnutie predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl

Ústav informácii a prognóz školstva, Staré grunty 52.
Bratislava

12. augusta 2010

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Zmena stanov
3. Nadácia Intenda
4. Impact assessment study on au pairs and possible amendments to Directive 2004/114
5. Oficiálny postoj k spoplatneniu štúdia
6. T4SCL Bratislava. 
7. FAGE congress
8. V4 meeting
9. Stretnutie poľských študentov v Łazoch.
10. Komentovanie programového vyhlásenia vlády 
11. Kontaktovanie nového ministra
12. Študentské zľavy u dopravcov cez leto
13. Prezentácie ŠRVS u škôl bez delegátov
14. Rôzne
15. Ukončenie zasadnutia
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1. Otvorenie

Predseda ŠRVŠ, Juraj Tilesch, otvoril zasadnutie (13:00 hod) a privítal všetkých prítomných 
členov predsedníctva (prezenčná listina).

2. Zmena Štatútu ŠRVŠ

Nakoľko nové predsedníctvo zdedilo po starom predsedníctve spracovaný návrh na zmenu 
štatútu, je nové predsedníctvo nútené sa týmto dokumentom zaoberať. Nakoľko však do 
zasadnutia nebol k dispozícii dokument s návrhom zmien, dohodlo sa predsedníctvo na diskusii a 
pripomienkach k návrhu skrze internetový priestor. Predseda, Juraj Tilesch dokument zverejní v čo 
najkratšom čase na Google Groups. Po oboznámení sa s návrhmi zmien v štatúte prebehne v čo 
najkratšom čase aj diskusia s pracovnou skupinou Právna komisia.

Takisto členovia predsedníctva navrhli preveriť možnosť sprísniť disciplinárne postihy 
delegátom za opakované vynechávanie Zhromaždení delegátov. Predsedníctvo tým chce dosiahnuť 
vyššiu účasť a tým aj vyššiu váhu Študentskej rade VŠ.

3. Nadácia Intenda.

Pre nové predsedníctvo je záhadou, aký právny a reálny vzťah existuje medzi ŠRVŠ a 
nadáciou Intenda. Vzhľadom na to, že táto nadácia disponuje obrovským majetkom a ŠRVŠ by v nej 
malo mať tretinu predstavenstva v dozornej rade, považuje predsedníctvo ŠRVŠ za svoju absolútnu 
prioritu tieto vzťahy preveriť a napraviť. Predsedníctvo teda poverí dôveryhodného a schopného 
delegáta na preverenie nadačnej listiny a kontaktovanie Intendy.

4. Impact assessment study on au pairs and possible amendments to Directive 2004/114

Od GHK Consulting prišla ŠRVŠ výzva na spoluprácu na výskume o dopade smernice EÚ 
týkajúcej sa študentov a učiteľov tretích krajín. Od nás je požadované vyplniť dotazník, to sa však 
nedá spraviť bez kontaktovania dotknutých subjektov. Túto agendu si zobral na starosť Juraj Tilesch.

5. Oficiálny postoj k spoplatneniu štúdia

Predsedníctvo ŠRVŠ bolo jej delegátmi opakovane požiadané o to, aby vyjadrilo svoj 
podporný postoj Českej ŠKRVŠ (resp. študentom v ČR) v otázke zavedenia školného v Českej 
republike. Tento krok však predsedníctvo považuje za nadbytočný, keďže o to nebolo požiadané 
českou stranou. Predsedníctvo ŠRVŠ si však uvedomuje dôležitosť otázky školného, preto považuje 
hlbšiu diskusiu v širokom študentskom fóre na túto tému za nevyhnutnú pre zaujatie oficiálneho 
postoju. Členovia predsedníctva sa v diskusii k tomuto bodu zhodli na potrebe ďalšej komunikácie, 
ako aj otvorení tejto témy na Zhromaždení Delegátov.
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6. T4SCL v Bratislave

V dňoch od 15. do 17. septembra 2010 sa v Bratislave uskutoční školenie T4SCL. Program 
stretnutia organizuje Európska študentská únia, organizačno-technicky je však školenie 
zabezpečované ŠRVŠ. Keďže na prvom stretnutí predsedníctva ŠRVŠ si túto záležitosť zobrala na 
starosť Katarína Stoláriková, na tomto stretnutí informovala o pokroku v tejto veci. Problémom je, 
že ŠRVŠ až doteraz nebolo zo strany ESU informované o programe. Je nevyhnutné dostať sa k 
oficiálnemu programu čím skôr. Zároveň by sme ako organizátori chceli mať možnosť na toto 
školenie vyslať niekoľkých vhodných kandidátov.

7. FAGE Kongres

Francúzska únia študentov (FAGE) organizuje v dňoch 30. septembra až 2. októbra 2010 
svoje vlastné ustanovujúce zhromaždenie, kde bude zvolené nové predsedníctvo. Na toto 
zhromaždenie dostali od FAGE pozvanie aj ich partneri z ESU, medzi nimi aj ŠRVŠ. Vzhľadom na to, 
že predsedníctvo ŠRVŠ považuje za nevyhnutné udržiavať dobré vzťahy so svojimi zahraničnými 
partnermi, rozhodlo sa, že vyšle dvoch zástupcov – predsedu Juraja Tilescha a tajomníčku Katarínu 
Stolárikovú. Dôvodom je dobrá znalosť francúzskeho jazyka a to že väčšina programu zhromaždenia 
bude prebiehať po francúzsky.

8. V4+ meeting

Medzi 21. a 23. októbrom sa vo Vyšehrade (MR) uskutoční rokovanie partnerov V4+, ktoré 
organizuje maďarská strana. Každá strana V4 môže vyslať 4 svojich zástupcov, z krajín V4+ 2 
zástupcov. Na predsedníctve bolo dohodnuté, že vyslancami ŠRVŠ budú Juraj Tilesch a Martin 
Szabo. O ďalších dvoch zástupcoch bude rozhodnuté na ďalšom stretnutí predsedníctva, ktoré sa 
uskutoční v priebehu druhej polovice septembra 2010, kedy sa predsedníctvo bude obsiahlejšie 
venovať programu stretnutia.

9. Stretnutie poľských študentov v Łazoch.

V dňoch 30. augusta až 5. septembra sa v Poľsku, v letovisku Łazy, uskutoční stretnutie 
poľských študentov, Campus Akademicki 2010. ŠRVŠ ako partner dostalo pozvánku s tým, že poľský 
partner uhradí náklady na bývanie, ŠRVŠ si hradí len náklady na cestovné. Predsedníctvo berie toto 
stretnutie ako dobrú príležitosť na spoznanie svojich partnerov z V4 a bližšie oboznámenie sa s 
postojmi svojich partnerov v kľúčových otázkach ešte pred stretnutím V4+ vo Vyšehrade. Poverenie 
vycestovať dostali Jana Gasperová a Martin Szabo.

10. Komentovanie programového vyhlásenia vlády

Predsedníctvo považuje komentovanie programového vyhlásenia za svoju prvoradú 
povinnosť. V krátkom čase, ktorý je potrebný na naštudovanie Bolonského procesu ako aj na 
oboznámenie sa s plánmi ministerstva školstva prebehne diskusia cez google groups. Zároveň 
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pripraví tajomníčka pre PR, Andrea Jančárová, tlačovú správu agentúram aj ministrovi školstva.

11. Kontaktovanie nového ministra

Predsedníctvo ŠRVŠ považuje za svoju najvyššiu prioritu mať dobré vzťahy s ministrom 
školstva SR. Je preto potrebné ho čo najrýchlejšie listom kontaktovať a oboznámiť ho s tým čo je 
ŠRVŠ, kto sú členovia predsedníctva a poprosiť ho o stretnutie vo vhodnom čase. Predsedníctvo 
túto agendu pridelilo Andrei Jančárovej.

12. Študentské zľavy u dopravcov cez leto

S ohľadom na to, že viacerí študenti sa sťažovali na to, že je problém s tým, aby všetci 
autobusoví dopravci poskytovali študentom zľavy aj cez prázdniny. Predsedníctvo Študentskej rady 
SR preto považuje za nutné rokovať so súkromnými autodopravcami o akceptácii zliav aj počas 
prázdnin, prípadne zistiť či neexistuje v rukách študentov alebo iných orgánov možnosť donútiť 
autodopravcov, aby tieto zľavy poskytovali. Túto agendu majú na starosti Jana Gasperová a Peter 
Novák.

13. Prezentácie ŠRVS u škôl bez delegátov

Predsedníctvo ŠRVŠ sa zhodlo na potrebe zvyšovania povedomia študentov o ich právach aj 
cez prezentácie ŠRVŠ hlavne na školách bez delegátov, ale aj pri školách, kde delegáti sú obsadení. 
Predsedníctvo sa zhodlo na spoločnom postupe, kde sa bude prezentovať pri krátkej prezentácii 
ŠRVŠ trvajúcej 5 až 10 minút pri zápise, resp. iných podujatiach prvákov. Predsedníctvo sa teda 
bude snažiť získať čo najskôr termíny zápisov a dohodnúť priestor so študijným oddelením, resp. 
iným orgánom zodpovedným za priebeh zápisov (iných akcií).

14. Rôzne

a.) Logo ŠRVŠ
Súčasné Logo ŠRVŠ je zlé a neplní si dobre svoju reprezentačnú funkciu. Je potrebné toto 

logo nahradiť novým s moderným grafickým dizajnom. Táto úloha bola zadaná ako magisterská 
práca na VŠVU. Dozor a zodpovednosť nad tým si berie Alica Horváthová.

b.) Menovacie dekréty ŠRVŠ
Predsedníctvo ŠRVŠ sa zaujíma o to, aby bolo zvyšované aj povedomie členov ŠRVŠ o 

svojom členstve. Dostalo podnet na vydávanie dekrétov s podpisom predsedu. O tejto možnosti 
však musí predsedníctvo ešte rokovať, pretože nemá vyjasnený názor na to, či je to vôbec možné. 
Za oveľa lepšiu možnosť považuje predsedníctvo bod c.)

c.) Vizitky
Predsedníctvo sa dohodlo na vytvorení vizitiek pre prezentáciu členov predsedníctva, príp. 

delegátov. To však bude možné až po vzniku nového loga a grafiky, niekedy koncom školského roka. 
Dovtedy bude natlačený určitý prechodný počet vizitiek so starým logom.
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d.) Vybaviť obed s Neveďalovou.
Kvôli lepšiemu prehľadu v otázkach vnútro-európskej politiky a dosahu študentov na 

vytváranie politiky EÚ si chce predsedníctvo ŠRVŠ vybaviť obed s europoslankyňou Neveďalovou. 
Úlohu kontatktovať ju si zobrali za úlohu Juraj Tilesch a Martin Szabo.

15. Ukončenie zasadnutia

Na konci zasadnutia predseda ŠRVŠ, Juraj Tilesch, poďakoval všetkým za účasť a ukončil 
stretnutie predsedníctva.

Zapísal Martin Szabo
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