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ZÁPISNICA 
Zasadnutie predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl 

Ústav informácii a prognóz školstva, Staré grunty 52. 
Bratislava 

 
21. septembra 2010 

 
  
 
 
 
 
 
 PROGRAM: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Pracovná cesta Lazy, Poľsko 
3. ISIC 
4. Rozpočet 2011 
5. Web ŠRVŠ 
6. Alma mater 
7. Newsletter ŠRVŠ 
8. Návrh doc. Beblavého 
9. UNI2010 
10. Program VZ TJ 
11. Zápisnica LM 
12. Zmena stanov 
13. Rôzne 
14. 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. Pracovná cesta v Poľsku  

Stretnutie Poľska, Maďarska a Slovenska. Česko sa nezúčastnilo. Zoznámenie sa s novými 
Študentskými radami daných štátov.  
Témy diskusií: Plán do budúcna – Deň nula, Deň jedna – diskusie o predsedníctve V4 v EU, deň 
dva – perspektívy  Danube strategy, plán voľby zástupcu na V4 meeting  z delegátov, plán 
rozširovania V4 – krajiny Bielorusko, Azerbajdžan, .... 
 

3. Príspevky na ISIC  

 

 Irsko,,,,2 eura  z ISICu idú do študentskej rady...náš plán....20 centov do rozpočtu ŠRVŠ z každého 
ISICU, príspevok by bol aj z každej prolongačnej známky....známka je dôležitejšia.., návrh na valné 
z. či sa do takého niečo pustiť, realizácia projektu od akademického roku 2011/2012 , naplánovanie 
stretnutia s predstaviteľom CKM,  Juraj Tilesch bude zástupca ŠRVŠ pri realizácii tohto projektu. 
Podaný návrh loga ŠRVŠ na zadnú stranu ISIC . 

4. Informácie o rozpočte 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu nám opäť znížili rozpočet. 

 

5. Web ŠRVŠ 

Diskusia o internetovej stránke ŠRVŠ SR. V priebehu pár mesiacov bude funkčná stránka ŠRVŠ. 
Terajšia podoba bude zrušená a vznikne nová, ktorú  dostaneme vo forme daru. 

6. Alma mater  

 Janka Gasperová sa stretla s predstaviteľmi tejto organizácie. Ponúkajú nám priestor na 
zviditeľnenie sa. Chcú sa zaoberať  vecami čisto študentskými. Prihlásenie prebieha čisto na 
princípe ISIC karty. Vytvorili by priestor pre nás, vo forme pridania nášho loga, našich príspevkov, 
odkazov na ich stránku. Obojsmerná pomoc. Ich stránka na našej stránke. Ponúkli nám tak isto 
pracovnú skupinu, ktorá by pre nás mohla priniesť aj zisk. Táto myšlienka sa však zamietla.  
Ponúkneme im len logo a reklamu a tak isto aj oni nám.  

7. Newsletter ŠRVŠ SR 

Návrh a diskusia na tému: New s letters ŠRVŠ . Mali by 1-2 A4 strany s informáciami o Študentskej 
rade vysokých škôl SR. Vydávali by sa pár krát do roka.  Alma mater je ochotná nám ho vydávať 
a aj ho rozposlať.  Andrea Jančarová  - PR tajomníčka – bola poverená medializáciou ŠRVŠ SR. 
News letters by boli vydávané pre všetkých študentov ale i samostatné len pre delegátov ŠRVŠ SR.  
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Tomáš Polák navrhol dodávať  News letters do univerzitných časopisov ako prílohu. Delegáti budú 
poverení  zohnať  kontakty na redakčné rady z každej univerzity. Následne ich posunú  Andrei 
Jančárovej....a Andrea bude už priamo posielať News im. 

8. Návrh doc. Beblavého 

Ďalším bodom zasadnutia bolo prerokovanie postoja k NRSR. Taktiež zaujatie stanoviska k návrhu 
posilniť správne rady. Zhodnutie na názore, že sa treba proti tomu postaviť. Návrh, aby ŠRVŠ SR  
viac prejavovala názory a pripomienky k návrhom zákonov. 

9. UNI 2010 

UNI 2010 – žiadajú o partnerstvo. Cez ŠRVŠ SR  chcú oslovovať parlamenty, senáty a organizovať 
akcie, workshops, ... 

10. Zhromaždenie delegátov 

Zhromaždenie delegátov – Juraj Tilesch podal  návrh na začatie Valného Zhromaždenia delegátov 
ŠRVŠ SR  obedom . Následne bola  upravená  dohoda o začatí VZ na 16:00 

 

Janka Gasperová bola poverená zaobstaraním šnúrok pre nových delegátov ŠRVŠ SR. 

Program bude odoslaný delegátom do 1.10. najneskôr. Následne prebehla diskusia o technických 
záležitostiach počas VZ, ktoré má na starosti Vladimír Hardoň. 
 

Predbežný návrh programu: 

 
prvý deň 

‐ Otvorenie 

‐ večera 

‐ správy z ciest 

‐ oboznámenie sa so štatútom ŠRVŠ SR 

druhý deň 
‐  UNI 2010 – hosť Alan Dykstra 

‐ Workgroups – V4, kultúra, eko škola, T4SCL, Financie 

‐ Bolonský experti – bolonský proces  - Veronika Pazmanyova 

‐ Hosť:  Matej Hotovčin – implementácia západného školstva v postkomunistických 
krajinách  

‐ Ján KVAK – diskusia o zvyšovaní cien internátov v BA 
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‐ zaujatie stanoviska na návrh doc. Beblavého o zverejňovaní záverečných prác 

 

Program VZ pripraví Juraj Tilesch s Jankou  Gasperovou v spolupráci s pripomienkami delegátov. 

 

11. Zápisnica LM 

 

Skrátenie zápisnice – Alica Horvátová a Vladimír Hardoň si vzali na starosť upravenie zápisnice. 
Termín dokončenia úlohy je  do 10 dní od uskutočnenia stretnutia predsedníctva. 

12. Zmena stanov 

 

‐  Juraj Tilesch – mandátová komisia musí mať vyššiu zodpovednosť za hlasovanie, 
zodpovednosť za spisy a správy z volieb, návrh Vladimíra Hardoňa – tieto záležitosti 
musí mať na starosti tajomník pre vnútorné záležitosti a predseda mandátovej komisie. 

‐  Vladimír Hardoň – navrhol nahrávanie VZ aby neunikli informácie 

‐ Juraj Tilesch – návrh voľby trvalej zapisovateľky  na VZ – šablónu  pre zapisovateľky 
vytvorí Tomáš Polák 

‐ Vladimír Hardoň – návrh orgánov ŠR  - zhromaždenie delegátov, predsedníctvo a 
kontrolná komisia by boli orgány zhromaždenia delegátov, ktorá sa bude skladať 
z viacerých členov, následne ju treba vyňať z orgánov ŠR. Kontrolná komisia musí raz 
ročne podať správu o kontrolnej činnosti. 

‐ Lukáš Csisko a Vladimír Hardoň – navrhli vrátiť sa k pojmu valné zhromaždenie , teda 
každé zhromaždenie bude valné a len prvé zhromaždenie bude ustanovujúce. 

‐ Vladimír Hardoň – návrh zrušenia lehoty doručenia oznámenia o zvolení delegáta do 
ŠRVŠ 

‐ Juraj Tilesch – návrh na doplnenie skratky  ŠRVŠ SR . 

‐ Vladimír Hardoň – návrh zrušiť doplňujúce voľby po vypadnutí mandátu delegáta. 
Nahradí ho čakateľ.  Peter Syslík – návrh, že rozhodnutie ponechať na univerzite 
v prípade uvoľnenia miesta 

‐ Vladimír Hardoň – návrh doplniť bod, ktorý hovorí o zániku mandátu smrťou 

‐ Vladimír hardoň – čl.7 ods1 – delegát má právo klásť otázky členom komisií valného 
zhromaždenia a návrh vymazať pojem pracovné skupiny zo štatútu 
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‐ Diskusia o sankciovaní delegátov pri opakovanej neúčasti na VZ – úloha Vladimíra 
Hardoňa zistiť detaily ohľadne možností vyriešenia otázky neúčasti 

‐ Vladimír Hardoň – návrh zrušenia titulu: čestný člen 

‐ Vladimír Hardoň – zhromaždenie delegátov je najvyšším rozhodovacím orgánom SR. 

‐ Vladimír hardoň – úprava pojmu RIADNE ZVOLENÍ delegáti na len DELEGÁTI 

‐ Vladimír Hardoň -  čl 9 ods 1- návrh doplniť slovo akademický 

‐ Lukáš  Csisko – návrh vyhodiť titul platný mandát 

‐ Lukáš Csisko a Vladimír Hardoň - Čl. 12 písmeno G –  návrh zmeniť SR na ŠRVŠ SR 

‐ Čl 15 pismeno B – návrh doplniť H – zaniká smrťou 

‐ Vladimír Hardoň, Lukáš Csisko – návrh zmeny volebného poriadku tajomníkov 
a podpredsedu 

‐ Vladimír Hardoň - Čl. 17 – návrh vypustiť odsek 2 

‐ Čl. 19 – vymazať odsek - členov predsedníctva navrhuje najskôr predseda a potom 
dávajú kandidátky delegáti  a pozmeniť to na -  len dávajú kandidátov delegáti 

‐ Čl. 19 -  vymazať pojem nejde o podpredsedu a b až H 

‐ Juraj Tilesch – čl 22 – návrh pridať časové kritérium :najneskôr do 15 dní od jeho 
konania 

‐ Čl. 23 – Juraj Tilesch – návrh doplniť PR tajomník 

‐ Juraj Tilesch – návrh zmazať  fundrising 

 

13. Rôzne 

Katka Stoláriková kontaktuje RVŠ  a dohodne  spoluprácu pri pripomienkovaní zákonov a návrhov. 

 

Zisťovanie potrebného počtu delegátov v ŠRVŠ a následná kontrola počtu delegátov a príslušného 
počtu mandátov. Následne Vladimír Hardoň požiada školy, ktoré nemali voľby aby ich urobili 
a vyslali delegátov na VZ   ŠRVŠ SR. Juraj Tilesch bude kontaktovať univerzity aby doplnili 
zápisnice o voľbách delegátov ŠRVŠ. 

 
 
 
 
 



   Študentská rada vysokých škôl SR 
 

Študentská rada vysokých škôl je najvyšší zastupiteľský orgán všetkých študentov vysokých škôl v Slovenskej republike, 
člen Európskej študentskej únie (ESU – www.esu-online.org) 

Sekretariát: Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4, tel., fax: 02/654 118 80, www.srvs.sk, predsednictvo-srvs@googlegroups.com, juraj.tilesch@gmail.com 

14. Ukončenie zasadnutia 
 
 Na konci zasadnutia predseda ŠRVŠ, Juraj Tilesch, poďakoval všetkým za účasť a ukončil 
stretnutie predsedníctva. 
 
  
  
 Zapísala Zuzana Halušová 


