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Piatok 15. 10. 2010 

Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia 

Predseda Zhromaždenia delegátov ŠRVŠ SR Bc. Vladimír Hardoň privítal prítomných 
delegátov a otvoril zasadnutie. 

Bod č. 2: Praktické informácie 

Predseda ZD ŠRVŠ SR Bc. Vladimír Hardoň zopakoval personálne obsadenie jednotlivých 
funkcií v predsedníctve ŠRVŠ SR a Mandátovej a volebnej komisie ŠRVŠ SR.  
Juraj Tilesch – predseda ŠRVŠ SR 
Janka Gasperová – podpredseda ŠRVŠ SR 
Zuzana Halušova – tajomník pre financie 
Andrea Jančárová – PR 
Katarína Stoláriková – tajomník pre akademické záležitosti 
Martin Szabo – tajomník pre zahraničie 
Alica Horváthová – tajomník pre vnútro 
Peter Novák – tajomník pre sociálne záležitosti 

Mandátová a volebná komisia: Lukáš Kamenický ( predseda ), Katarína Páleníková, Jozef 
Gallik, Vladimír Hojstrič, Marta Borovská. 

Bod č. 3: Voľba zapisovateľa 

Za zapisovateľku bola navrhnutá Marta Borovská (UKF Nitra). 

Hlasovanie č. 1   
Prítomní: 65 
Za: 64 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 

ZD ŠRVŠ SR zvolilo za zapisovateľku Martu Borovskú.  

Bod č. 4: Voľba overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  Jana Šarišská (PU), Štefan Kubiňák (AOS), Pavol 
Ráček (UK), Radovan Baran (TUKE).  
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Hlasovanie č. 2 
Prítomní: 65 
Za: 65 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

ZD ŠRVŠ SR zvolilo za overovateľa zápisnice Janu Šarišskú, Štefana Kubiňáka, Pavla 
Ráčeka, Radovana Barana.  

Bod č. 5: Návrhy na zmenu programu a schválenie programu 

Predseda ŠRVŠ SR Juraj Tilesch oboznámil prítomných s návrhom programu. Predseda ZD 
ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň oboznámil prítomných s navrhovanými zmenami v programe (Ján 
Kvak, UK: internáty, novela vysokoškolského zákona doc. Beblavého – zverejňovanie 
záverečných prác študentov na internete).  

Diskusia – návrhy na zmenu: Mgr. Lukáš Cisko – vypustiť z návrhu programu termín 
„rokovacieho poriadku“ – hlasuje sa len o zmene štatútu, nie rokovacieho poriadku → prijaté 

Hlasovanie č. 3 

Prítomní: 69 
Za: 69 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

ZD schválilo predložený program ZD ŠRVŠ SR.   

Bod č. 6: Správa o činnosti predsedníctva 

Predseda ŠRVŠ Juraj Tilesch a ním poverení členovia predsedníctva oboznámili prítomných 
delegátov s činnosťou predsedníctva: 

Spolupráca so skupinou V4 (Martin Szabo): 30. 8. – 5. 9. 2010 – pracovná cesta 
predsedníctva v Lazoch (Poľsko): poloformálne stretnutie s poľskými študentmi, budovanie 
vzťahov, prezentácia ŠRVŠ; zúčastnili sa Martin Szabo a Janka Gasperová; príprava ďalšieho 
stretnutia v Budapešti. Pripravované celoeurópske stretnutie študentov V4 vo Vyšehrade (20. – 
23. 10. 2010). 

Účasť na stretnutí Globsec – pozorovatelia 

T4SCL – stretnutie v Bratislave (Katarína Stoláriková) – dvojdňový tréning v septembri o 
lobbingu; T4SCL Brusel (7. 10. 2010) – jednodňové stretnutie, hodnotenie predchádzajúcich 
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podujatí T4SCL – priebeh, náplň a nadväznosť týchto podujatí, pripravované stretnutie 
v Loevene (zástupcovia ŠRVŚ sa nezúčastnili kvôli zasadaniu ŠRVŠ na Slovensku).    

McMa3oshka (Juraj Tilesch) – nájde sa cesta pre slovenské vysoké školstvo? Expert 
z Ameriky porovnával americký, európsky a slovenský model školstva; problémy: emigrácia 
talentu, mobilita, uznávanie kreditov zo zahraničných mobilít. 

Zasadnutie Rady vysokých škôl (Katarína Stoláriková) – mimoriadne zasadnutie kvôli 
poslaneckému návrhu doc. Beblavého – jeho prezentácia a diskusia; financovanie vedy 

Zasadnutie Akreditačnej komisie (Juraj Tilesch) – dve zasadnutia (Spišská Kapitula – júl): 
komplexné akreditácie niektorých škôl, boli pozvaní len na posledný deň; (Bratislava, 
september) – hovorilo sa o návrhu doc. Beblavého, situácia na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka – vyjadrenie bolo na googlegroups 

Občianske združenie ŠRVŠ SR (Zuzana Halušová): snaha získať čo najväčší počet informácií 
– aká je situácia; bude nasledovať audit, zmena stanov, keďže OZ bolo nečinné 

Predsedníctvo kontaktovalo partnerov, napr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(nová vláda má záujem o spoluprácu so ŠRVŠ)     

Príprava na zmenu štatútu 

Dizajn ŠRVŠ a web (Alica Horváthová): budúcnosť prezentácie ŠRVŠ – delegátka Martina 
Obertová (grafický dizajn) spracuje dizajn ŠRVŠ ako svoju diplomovú prácu pod odborným 
dohľadom 

Doplňujúce voľby na niektorých školách 

Prezentácia ŠRVŠ na niektorých vysokých školách (Janka Gasperová) – pozitívna odozva 

Alma mater (Janka Gasperová) – nezisková organizácia, v júni bola prezentovaná na zasadnutí 
ZD ŠRVŠ SR v Liptovskom Mikuláši, vzájomné stretnutia, snaha o spoluprácu; príprava 
webstránky – ponuka na webhosting a kódovanie zadarmo (do 2 mesiacov sfunkčniť náš web), 
rozposielanie newsletterov 

PR – posielanie newsletterov – mali by dostať ŠRVŠ do širšieho povedomia; možnosť 
spolupráce s Alma Mater 

 

Predseda ZD Vladmír Hardoň poďakoval predsedníctvu za predstavenie činnosti za 
predchádzajúce obdobie a otvoril diskusiu: 

Radoslav Zemko – kedy bude funkčná www stránka (do 2 mesiacov so starým vizuálom. 
Odpoveď: keď bude na konci akademického roka hotový nový vizuál, stránka bude doplnená); 
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právne zabezpečenie – licenčná zmluva, ochrana duševného vlastníctva – ŠRVŠ bude nezávislá 
na Alma mater. 

Vladimír Hojstrič – cesta do Poľska; podľa akého kľúča sa vyberajú cesty a vyslaní 
zástupcovia? Rozpočtová kapitola pre zahraničné cesty je najväčšia, prečo neboli vybraní aj 
zástupcovia delegátov? Odpoveď: snaha o zapojenie aj ostatných delegátov. Návrh, aby plán 
ciest predsedníctva schvaľovalo ZD ŠRVŠ SR. Lukáš Cisko – určiť plán zahraničných ciest; 
účasť členov predsedníctva a delegátov v pomere 1:1; schvaľovanie zahraničných ciest ZD 
ŠRVŠ SR; takéto rozhodnutie treba prijať uznesením. Odpoveď: plánované sú workgroups na 
jednotlivé témy, títo delegáti budú viac zorientovaní v problematike a následne sa budú môcť 
zúčastňovať ciest. Vladimír Hardoň – delegáti boli aj v predchádzajúcom období prizývaní na 
cesty, ale výzvy prichádzali neskoro, nebol čas na prípravu; je potrebné zverejniť plán 
zahraničných ciest. Argument, že nie vždy je čas na hlasovanie ZD ŠRVŠ SR – odpoveď, že 
hlasovať sa dá aj cez internet. Predsedníctvo bolo zvolené ZD ŠRVŠ – je to aj vec dôvery.  

 

Diskusia pokračovala po večeri o 19.15.  

Maroš Klika – aká bola cena pobytu v Poľsku, čo konkrétne nám to prinieslo? Odpoveď (Janka 
Gasperová): nové predsedníctvo v iných krajinách, budovanie kontaktov, pozvanie od Mareka 
Barańského, časť nákladov hradila poľská strana. 

Diskusia bola uzavretá.  

 

Ďalšie otázky k správe o činnosti predsedníctva: 

Lukáš Cisko: z googlegroup by sa mali vyradiť bývalí členovia ŠRVŠ SR, ktorí už nie sú 
delegátmi. Predseda ŠRVŠ SR Juraj Tilesch a Janka Gasperová oponovali; záver: nová 
internetová stránka by mala riešiť aj toto.  

Vladimír Hardoň: riešenie pôsobenia členov ŠRVŠ v orgánoch Študentského pôžičkového fondu 
(Mgr. Veronika Pázmanyová – už nie je študentkou ani členkou ŠRVŠ), „kauza“ Intenda. 
Odpoveď: Bude sa o tom rokovať v sobotu. 
Lukáš Cisko: ako nové predsedníctvo postupuje v uzneseniach prijatých v minulosti (novela 
vysokoškolského zákona – mal sa jej venovať L. Balogh). Odpoveď (Juraj Tilesch): 
predsedníctvo je nové, ešte sa nezabehlo, tejto oblasti sa ešte nevenovalo. 
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Bod č. 7: Návrh na zmenu štatútu 

Predseda ZD ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň vyzval predsedu Právnej komisie ŠRVŠ SR Lukáša 
Ciska, aby návrh na zmenu uviedol. V prvom rade sa bude hovoriť o zmene štatútu, zmena 
rokovacieho poriadku vyplýva z neho.  
Predseda Právnej komisie ŠRVŠ SR Mgr. Lukáš Cisko predstavil návrh zmeny štatútu: ide 
o nahradenie názvu Zhromaždenie delegátov názvom Valné zhromaždenie a ďalšie zmeny.   
Predseda ZD ŠRVŠ SR vyzval delegátov na diskusiu. Otázky: 

- čl. 7 – akou formou budú delegátom doručované odpovede na otázky kladené v bode 7. 
Odpoveď: ŠRVŠ funguje spravidla prostredníctvom e-mailov.  

- podarilo sa vyriešiť sporné otázky z minulosti? Odpoveď: Problém bol s mandátmi, 
náhradníkmi (náhradníci nebudú, jedine v prípade škôl, ktoré majú malý počet delegátov; 
náhradník môže byť prizvaný ako pozorovateľ, ale nemá žiadne práva delegáta 
(hlasovacie právo).  

- bude zmena štatútu oznámená všetkým školám? Odpoveď: zmena štatútu bude oznámená 
všetkým školám v r. 2012, keď sa budú konať voľby; tým školám, ktoré budú mať voľby 
skôr, bude zmenený štatút doručený skôr.  

- administratívne zabezpečenie v čl. 6 – aký je administratívny postup pri zaniknutí 
mandátu.  

- návrh K. Stolárikovej, aby sa za dôvod na stratu mandátu považovala jedna 
neospravedlnená neúčasť; ďalší návrh, aby sa z čl. 6 bodu 1 písm. e) vypustilo slovo „po 
sebe nasledujúcich“. Diskusia o tom, čo sa považuje za ospravedlnenie (je to 
ospravedlnenie bez ohľadu na dôvod neúčasti, akékoľvek oznámenie o neúčasti je 
považované za ospravedlnenie). Ďalšia otázka: akýkoľvek počet ospravedlnených 
neúčastí  

 
Procedurálny návrh Kataríny Stolárikovej, aby sa v čl. 6 bode 1 písm. e) slovné spojenie „na 
dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach“ nahradilo spojením „na jednom zasadnutí“.   

Hlasovanie č. 4: Návrh na zmenu návrhu štatútu – znenie: Mandát delegáta zaniká 
neospravedlnenou neúčasťou na jednom zasadnutí Valného zhromaždenia.  

Prítomní: 82 
Za: 32 
Proti: 38 
Zdržal sa: 12  

Návrh na zmenu návrhu štatútu nebol schválený.  
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Procedurálny návrh Daniely Skovajsovej, aby sa z čl. 6 bodu 1 písm. e) odstránilo slovné 
spojenie „po sebe nasledujúcich“. 

Hlasovanie č. 5: Návrh na zmenu návrhu štatútu – znenie: Mandát delegáta zaniká 
neospravedlnenou neúčasťou na dvoch zasadnutiach Valného zhromaždenia.   

Prítomní: 75 
Za: 43 
Proti: 13 
Zdržal sa: 19   

Návrh na zmenu návrhu štatútu bol schválený. 
  
Tajomník štátneho tajomníka Jaroslava Ivanča pán Medvec – pripomienky: 

- k čl. 3 – mandát vzniká „zvolením“ a „doručením“ – nie je jasné, čím vlastne vzniká, 
- k čl. 30 – k 1. 7. 2010 ministerstvo školstva zaniklo, vzniklo ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu; treba používať správny názov 
- pridať nový článok o lepšej spolupráci s ministerstvom – aby každý výstup, resp. 

uznesenie DZ ŠRVŠ SR bolo doručené ministerstvu školstva, resp. príslušnému orgánu 
(p. Plavčanovi) – nové vedenie ministerstva má záujem o spoluprácu so ŠRVŠ SR.  

Reakcia – Mgr. Lukáš Cisko:  
- k čl. 3 – kumulatívna podmienka, diskusia k tomuto bodu:  

o doplnenie o slová „a následne“, resp. „a aj“ – podľa právnej komisie je 
nadbytočné, 

o doplnenie lehoty, do ktorej musí škola doručiť zápisnicu na sekretariát – odpoveď: 
nie je možné donútiť školu, aby zápisnicu doručili; reakcia predsedníctva – 
predsedníctvo ŠRVŠ pravidelne vyzýva fakulty, aby si doplnili chýbajúcich 
delegátov, preto by bolo možné určiť lehotu (14 dní, 30 dní, …), do ktorej je 
potrebné zápisnicu poslať,  

Hlasovanie č. 6 o procedurálnom návrhu Jany Gasperovej – čl. 3 bod 3: Mandát delegáta 
vzniká zvolením a následným doručením zápisnice o zvolení delegáta na sekretariát študentskej 
rady.  

Prítomní: 75 
Za: 43 
Proti: 22 
Zdržal sa: 10  

Delegáti súhlasili s verejným hlasovaním. Návrh na zmenu návrhu štatútu bol schválený. 
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Predseda ZD ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň vyhlásil 10-minútovú prestávku. 
 
Procedurálny návrh Erika Bednára, člena Právnej komisie – znenie: Mandát delegáta vzniká 
zvolením a doručením zápisnice o zvolení delegáta študentskej rade. – vypustí sa „na 
sekretariát“, zápisnica môže byť doručená aj priamo na zasadnutie. 

Hlasovanie č. 7 o procedurálnom návrhu Erika Bednára na zmenu návrhu štatútu:    

Prítomní: 70  
Za: 70 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Delegáti súhlasili s verejným hlasovaním. Návrh na zmenu bol schválený.  
 
Ďalšie otázky k návrhu štatútu: 
Otázka, či zaniká mandát v ŠRVŠ, ak končí funkčné obdobie akademického senátu, ktorého 
študentská rada zvolila dotyčného delegáta. Odpoveď: Nie, delegát je zvolený na funkčné 
obdobie 2010 – 2012, sú dve možnosti: ŠČ AS univerzity môže podať návrh na odvolanie 
delegáta a zvoliť si nového, resp. sám delegát môže podať demisiu a ŠČ AS zvolí nového 
delegáta. 
Čl. 33 bod 2 – návrh na zmenu návrhu: Výdavky pozvaných delegátov spojené s účasťou na 
zasadnutí predsedníctva hradí študentská rada. – Delegáti vyslovili so zmenou návrhu 
všeobecný súhlas. 
Skupina študentov za UK BA (Bc. Lenka Hučková, Bc. Ján Kvak, Vladimíra Muranská, 
Stanislava Slíšková) podala doplňujúci návrh na doplnenie návrhu v súvislosti s návrhom 
tajomníka pána štátneho tajomníka p. Medveca na užšiu spoluprácu medzi ŠRVŠ SR a MŠVVS 
SR– znenie: Študentská rada vysokých škôl SR doručí kompletnú zápisnicu z rokovania VZ ŠRVŠ 
Ministerstvu SVVR SR do 60 dní od ukončenia VZ ŠRVŠ.  

Diskusia – 30-dňová lehota je nereálna pre predsedníctvo (zápisnicu treba skontrolovať 
a overiť), min. 60 dní; námietka, že nie je možné posielať ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu kompletnú zápisnicu – teda aj s prílohami (prílohou sú aj hlasovacie 
lístky a pod.). 

Delegáti vyslovili s procedurálnym návrhom všeobecný súhlas, do sobotného hlasovania zasadne 
právna komisia, ktorá návrh systematicky zapracuje do návrhu na zmenu štatútu, pretože pôjde 
o nový článok. 
Čl. 15 – slovo „jestvujúci“ – je spisovné? Odpoveď: Je. 
Jozef Holienčik – čl. 18 bod 2 – v prvom kole je na zvolenie predsedu ŠRVŠ potrebná 
nadpolovičná väčšina všetkých hlasov, v druhom kole len nadpolovičná väčšina prítomných 
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delegátov – v návrhu ide o to, aby sa zjednodušila voľba, aby sa neopakovala situácia 
z Liptovského Mikuláša.  
Čl. 6 bod 2 (Mandát nezaniká delegátovi, ktorý riadne ukončil študijný program nižšieho stupňa, 
ak bol v akademickom roku bezprostredne nasledujúcom po akademickom roku, v ktorom riadne 
ukončil štúdium, prijatý a zapísaný na študijný program vyššieho stupňa v tom istom volebnom 
obvode, za ktorý bol do študentskej rady zvolený.) – zákon hovorí, že ak študent ukončí štúdium 
(vykonaním poslednej štátnice), stráca aj členstvo vo všetkých akademických inštitúciách 
(ŠRVŠ, AS, …). Riešenie: zapracovať aj túto zmenu do novelizácie zákona; osloviť 
ministerstvo, prípadne aj jednotlivých poslancov.   
 
Tajomník pre sociálne veci Peter Novák podal demisiu na svoju funkciu z dôvodu časovej 
zaneprázdnenosti. Predseda ŠRVŠ SR Juraj Tilesch mu poďakoval za jeho pôsobenie. Predseda 
ZD ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň otvoril podávanie návrhov na kandidátov na túto funkciu do 
soboty 16. 10. 2010 do 10:00 hod.  
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Sobota 16. 10. 2010 
 
Predseda ZD ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň privítal delegátov a otvoril druhý rokovací deň.  

Bod č. 8:  Zmena štatútu  

Predseda Mandátovej komisie Lukáš Kamenický informoval, že prítomných je 79 delegátov, 
ZD ŠRVŠ SR je teda uznášaniaschopné a počet je dostatočný aj na hlasovanie o zmene štatútu 
(nadpolovičná väčšina všetkých delegátov). 
Predseda Právnej komisie ŠRVŠ SR Mgr. Lukáš Cisko oboznámil delegátov so zapracovaním 
navrhnutých zmien: 

- zaradenie novej – V. hlavy (Spolupráca Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej 
republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky), 
nahradenie názvu Ministerstvo školstva SR názvom Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR; zrušením nefunkčného Stáleho výboru ŠRVŠ SR došlo 
k posunutiu a prečíslovaniu jednotlivých článkov štatútu.  

Hlasovanie č. 8: Zmena štatútu ŠRVŠ SR 

Prítomní: 79 
Za: 72 
Proti: 0 
Zdržal sa: 7 

Delegáti súhlasili s verejným hlasovaním. Návrh na zmenu štatútu bol schválený.   

Hlasovanie č. 9: Doplnenie programu o voľbu tajomníka pre sociálne záležitosti 

Prítomní: 80 
Za: 80 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0  

Zmena programu bola schválená.  

 

Procedurálny návrh, aby kandidátka zostala otvorená až do 12:00 
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Hlasovanie č. 10 o procedurálnom návrhu, aby kandidátka na tajomníka pre sociálne 
záležitosti zostala otvorená do 12:00. 

Prítomní: 80 
Za: 61 
Proti: 6 
Zdržal sa: 13  

Procedurálny návrh bol schválený.  

 

Bod č. 9: Prezentácia Alma mater 

Členka predsedníctva Jana Gasperová predstavila delegátom združenie Alma mater. 
AM je nezisková organizácia, iniciatíva bola už v r. 2006, Alma mater, n.o. vznikla v r. 2009, 
prezentujú sa pomocou portálu www.alma-mater.sk (info@alma-mater.sk) – prostredníctvom 
internetu prinášajú informácie pre študentov. 
Kto je Alma mater tím? Študenti a absolventi vysokých škôl zo SR a zahraničia, aktívni mladí 
ľudia, skúsenosti zo zahraničných pobytov, AM je podporovaná MŠVVŠ SR. 
AM nie je anonymná, registrácia prostredníctvom ISICu, resp. pozvánky; overené články; 3 
zdroje informácií: TASR, redakcia, komunita. 
Informácie o mobilitách, informácie o krajinách, voľnočasových aktivitách; zábava. 
Komunita – AM portál má aj komunitné funkcie (pozvi, pošli správu, …), združuje študentov 
podľa univerzít.  
Spolupráca AM so ŠRVŠ SR:  

- výmena informácií 
- marketing (logá, prelinkovanie webov, prezentácia partnera počas vlastných podujatí) 
- deklarovanie „spolupatričnosti“ a vzájomná pomoc pri napĺňaní našich cieľov 
- AM ako jeden zo komunikačných kanálov ŠRVŠ SR 
- zaradenie do programu Partner Plus – možnosť vytvárať pozvánky, oznamy atď. 

s vyššou prioritou (ako kredibilný partner); vlastníctvo/sekcií na portáli  
- customizované nástroje pre ŠRVŠ SR (napr. newsletter, anketa a pod.) 
- prípadné spoločné aktivity, napr. vzájomné pozývanie na vlastné podujatia 

Jana Gasperová predstavila návrh zmluvy medzi ŠRVŠ SR a AM o spolupráci. 
 
Diskusia – nie je prepojenie stránok kontraproduktívne? Potrebujeme zvyšovať návštevnosť na 
našej stránke, nie na stránke AM. Odpoveď: na stránke AM budú zverejnené len verejné 
dokumenty slúžiace na propagáciu ŠRVŠ SR, zmluva by nás k ničomu vážne nezaväzovala.  
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Pripomienka, že spolupráca s AM v otázke webovej stránke nie je potrebná, máme dostatok 
študentov z technických univerzít, informatikov – môžu stránku pripraviť ako bakalársku prácu 
a pod. Odpoveď: 1) v zmluve nejde o web; 2) J. Gasperová predstavila Miroslava Hajnoša, 
ktorý robil stránku AM; 3) tvorba stránky „horí“, je potrebné sfunkčniť ju čo najskôr. 
Otázka, aká je denná návštevnosť stránky AM? Odpoveď: asi 200 ľudí denne; AM však akčne 
funguje od apríla, počet návštevníkov rastie. V iných krajinách takéto portály fungujú dlhšie, 
u nás sa to len rozbieha – informácie o podujatiach na iných univerzitách. 
Návrh, aby sa o podpore tejto myšlienky hlasovalo; pripomienka predsedu Právnej komisie 
Mgr. Lukáša Ciska, že nebol čas na preštudovanie zmluvy, hlasovanie bez podrobného 
preštudovania problematiky nie je zodpovedné.  
Andrej Babej – ŠRVŠ SR nemá právnu subjektivitu, kto podpíše zmluvu? Členovia 
predsedníctva ako fyzické osoby? Odpoveď: ŠRVŠ SR nemá právnu subjektivitu, právna 
komisia k výhradám zaujme stanovisko neskôr, keďže nemala čas oboznámiť sa 
s problematikou. 
Stanovisko predkladateľky J. Gasperovej: predsedníctvo nežiada VZ ŠRVŠ SR o schválenie 
konkrétneho textu zmluvy, ide len o vyjadrenie podpory, resp. nepodpory spolupráci ŠRVŠ SR 
s AM.    
 
Procedurálny návrh: hlasovanie o tomto bude: Valné zhromaždenie ŠRVŠ SR dáva súhlas na 
spoluprácu s Alma mater.  

Hlasovanie č. 11 o procedurálnom návrhu: 

Prítomní: 79 
Za: 63 
Proti: 15 
Zdržal sa: 1  
Procedurálny návrh bol schválený.  
 
Predseda VZ ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň vyhlásil 10-minútovú prestávku, rokovanie bude 
pokračovať po prestávke prezentáciou ADS. 

Bod č. 10: Asociácia doktorandov Slovenska 

Zástupcovia ADS Ján Janáč a Michal Šefara predstavili ADS, s ktorou ŠRVŠ SR spolupracuje.   
ADS je občianske združenie; združuje doktorandov a mladých vedcov do 35 rokov. ADS má 6-
členné predsedníctvo.  
Diskutabilné postavenie doktorandov na Slovensku: sú študentmi, ale zároveň aj učia na 
vysokej škole, venujú sa výskumnej a vedeckej činnosti. V zahraničí v otázke štúdia sú 
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študentmi, ale keď začnú pôsobiť na fakulte, dostanú pracovnú zmluvu (štipendium 
nezabezpečuje odvody, doktorandi nemajú zľavy na cestovnom, banka neposkytne úver, …) 
Kto je to „mladý vedec“? Zo zákona je definovaný ako „vedecký pracovník do 35 rokov“ – 
čiže mladí odborní asistenti, pracovníci SAV, … 
Cieľom ADS je podpora doktorandov a mladých vedcov, poskytovať im právnu podporu, 
poradenstvo, poskytujú benefity a zľavy pre členov (počas prezentácie v LM to bola len 
myšlienka, stáva sa to skutočnosťou), newslettery, branding – zverejňovanie aktuálnych 
informácií. 
Čo potrebujú?  

- hľadajú koordinátorov (ľudia, ktorí stoja medzi ADS a školou – nie vždy je možno 
kontaktovať priamo doktorandov)  

- riešenie financovania: väčšina európskych štátov funguje na princípe členského (na 
pokrytie nevyhnutných nákladov), pravdepodobne aj u nás bude nutné zaviesť členské 
aj u nás; ADS je príliš malá na to, aby priamo oslovovala organizácie; nový nápad: 
databáza, do ktorej sa doktorandi prihlasujú samostatne, táto databáza bude 
poskytovaná firmám za poplatok (firmy si môžu medzi doktorandmi a vedeckými 
pracovníkmi mladé talenty)  

Chyba v zákone – študenti katolíckej teológie nemôžu získať titul PhD., lebo v zákone je 
vynechané slovíčko „aj“ (legislatívna chyba), absolventi doktorandského štúdia v odbore 
Katolícka teológia získajú po 3-ročnom doktorandskom štúdiu získajú titul ThDr., čo nie je 
ekvivalentom titulu PhD., je to v rozpore s boloňským procesom (titul nie je prenositeľný do 
zahraničia), sú aj finančne znevýhodnení (nemôžu sa uchádzať o dotácie).  

Bod č. 11: Zvyšovanie cien na internátoch 

Informovanie VZ ŠRVŠ SR so situáciou zvyšovania cien na internátoch v súvislosti 
s prechodom na euro: Ján Kvak (UK) – vo štvrtok sme dostali stanovisko MŠVVŠ 
SR zvyšovaniu cien ubytovania na internátoch – vysvetlenie: 
Problémom bolo zvýšenie cien ubytovania na internátoch v Mlynskej doline  v Bratislave 
v súvislosti s prechodom na euro zaokrúhlením nahor, aby sa „ľahšie pamätalo a platilo“. 
Študenti vyzvali vedenie internátu na nápravu stavu, vedenie nereagovalo; študenti sa obrátili 
na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá im dala za pravdu. Počas rokov 2009 a 2010 sa 
nekonalo, až po zmene vedenia ministerstva v r. 2010 sa podarilo vyjadrenie ministerstva 
získať – MŠVVŠ však nemôže spätne už nič robiť, pretože účtovný rok 2009 je už uzavretý.   
Delegáti dostanú k dispozícii tabuľku s podrobným prehľadom cien ubytovania, ak chcú, môžu 
situáciu riešiť cez svoje akademické senáty.   
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Bod č. 12: Novela zákona – zverejňovanie záverečných prác na internete 

Stanovisko VZ ŠRVŠ k poslaneckému návrhu doc. Beblavého na zmenu vysokoškolského 
zákona, konkrétne k problematike povinného zverejňovania záverečných prác na internete.  
Katarína Stoláriková sa zúčastnila na zasadnutí Rady vysokých škôl – doc. Beblavý predstavil 
svoj návrh: motivácia doc. Beblavého – MŠ investovala prostriedky do antiplagiátorského 
programu, táto zmena priamo nadväzuje na túto investíciu; prirovnal databázu záverečných 
prác k databáze googlebooks (výnimky: publikovanie v inej publikácii, odloženie zverejnenia). 
Študenti technického zamerania – experimentálne práce sú využívané komerčnými formami – 
firmy by mohli odstúpiť od zmluvy v prípade ich zverejnenia. Vo výskumoch môže ísť 
o súkromné informácie (zástupcovia humanitných a sociálnych odborov). Záver – odporúčanie 
legislatívnej komisie: takáto zmena podporuje transparentnosť a antiplagiátorstvo.   
Uznesenie: návrh bol prerokovaný, RVŠ v ňom vidí niektoré problémové miesta (duševné 
vlastníctvo, …), hoci táto otázka je už riešená autorským zákonom. Druhé uznesenie: RVŠ 
poveruje 4člennú skupinu na pripomienkovanie novely, ŠRVŠ dodá do tejto skupiny piateho 
člena. 
Ján Kvak (pripomienky, ktoré prišli na googlegroup): 

- chýba sloboda voľby, publikovanie by bolo povinné 
- v prípade súhlasu sú požadované rôzne podmienky zaručujúce ochranu duševného 

vlastníctva – elektronická knižnica, spoplatnenie, registrácia, citovanie    
Návrh zákona ide do druhého čítania, zaujme VZ ŠRVŠ SR stanovisko? Diskusia na 
googlegroup je otvorená do nedele (17. 10. 2010) do 24:00, predsedníctvo potom zaujme 
stanovisko. Vladimír Hardoň – stanovisko predsedníctva ŠRVŠ SR by malo byť koordinované 
so stanoviskom RVŠ.    
Netreba zabúdať na to, že ŠRVŠ SR je poradným orgánom MŠVVŠ SR, je potrebné 
koordinovať stanovisko nie len s RVŠ, ale aj priamo s ministerstvom. Odpoveď: samozrejme, 
ale v tomto prípade ide o poslanecký návrh zákona, nie návrh ministerstva.  
O 11:45 bola vyhlásená prestávka na obed do 13:00. 
 

Bod č. 13: Voľba tajomníka pre sociálne záležitosti 

Kandidatúru podal len jeden kandidát – Mgr. Lukáš Cisko (UPJŠ) – Právnická fakulta, prečo 
kandiduje? 

- v ŠRVŠ pôsobí už druhé funkčné obdobie, vidí priestor na riešenie niektorých otázok, 
revíziu rozhodnutí. 
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- témy: legislatíva – treba sa v nej vedieť orientovať, ako sa právne predpisy týkajú 
študentov; objasnenie postavenia študentov, problematika ubytovania na internátoch, 
efektívne využívanie štipendií študentov (najmä sociálnych), eliminácia zneužívania 
modelov sociálnych štipendií, úzka prepojenosť medzi štipendijnými fondmi 

Otázky na kandidáta:  
Alica Horváthová: chcel by si sociálne štipendiá nahradiť motivačnými? Odpoveď: nesprávna 
interpretácia jeho vyjadrenia; jemu ide o to, aby bol objasnený stav štipendií a aby sa zabránilo 
zneužívaniu.  
Daniela Skovajsová: je problém s ISIC kartami, nový typ kariet, niektorí dopravcovia ich 
nechcú akceptovať, je plán na riešenie tejto situácie? Odpoveď: Áno, má v pláne venovať sa aj 
tejto problematike, je to jedna z priorít, keďže ISIC karty sú pre študentov povinné.  
Marta Borovská: aké je jeho postavenie ako študenta? Odpoveď: je doktorandom. 
Radoslav Zemko: je študentom v Košiciach, nemá problém s dochádzaním do Bratislavy? 
Odpoveď: nie, nemá.  
Daniela Skovajsová: Ako skĺbi svoju funkciu tajomníka pre sociálne záležitosti s funkciou 
člena a predsedu Právnej komisie ŠRVŠ? Odpoveď: nie je to konflikt záujmov v zmysle 
štatútu, ale napriek tomu sa v prípade zvolenia za tajomníka pre sociálne záležitosti vzdá 
členstva v právnej komisii.  

Hlasovanie č. 12 o kandidátovi na tajomníka pre sociálne záležitosti: 

Tajné hlasovanie.  
Prítomní: 80 
Za: 57 
Proti: 13 
Zdržal sa:  10 
Mgr. Lukáš Cisko bol Valným zhromaždením ŠRVŠ SR zvolený za tajomníka pre 
sociálne záležitosti.  
 
Mgr. Lukáš Cisko sa vzdal predsedníctva a členstva v Právnej komisii ŠRVŠ SR.  
Predseda VZ ŠRVŠ vyzval VZ na podávanie ústnych návrhov na člena Právnej komisie ŠRVŠ 
SR.  
Katarína Stoláriková navrhla na člena Právnej komisie Vladimíru Masárovú, kandidátka sa 
nevyjadrila, VZ ŠRVŠ SR súhlasilo s odložením hlasovania o členovi Právnej komisie ŠRVŠ 
SR na neskôr.    
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Procedurálny návrh predsedu ŠRVŠ SR Juraja Tilescha na zmenu programu, aby VZ ŠRVŠ SR 
zaujalo stanovisko k chybe v zákone, ktorá absolventom doktorandského štúdia v odbore 
Katolícka teológia priznáva titul ThDr., a nie titul PhD.  
Valné zhromaždenie ŠRVŠ vyslovilo všeobecný súhlas s procedurálnym návrhom na 
zmenu programu. 

Bod č. 14: Titul PhD. v odbore Katolícka teológia.  

Peter Kulan (PU) predniesol návrh uznesenia: Študentská rada vysokých škôl SR vyjadruje 
znepokojenie nad vzniknutou situáciou ohľadom udeľovania vedecko-pedagogického titulu 
PhD. doktorandom odboru Katolícka teológia. Študentská rada vysokých škôl vyjadruje 
podporu doktorandom GTF PU v študijnom odbore Katolícka teológia a všetkým doktorandom 
odboru Katolícka teológia na Slovensku a ich aktivite brániť svoje akademické práva ohľadom 
získania vedecko-pedagogického titulu PhD.  

Hlasovanie č. 13 o návrhu uznesenia: 

Prítomní: 80 
Za: 79 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0   
Návrh uznesenia bol schválený.  
 
Procedurálny návrh predsedu ŠRVŠ SR Juraja Tilescha na zmenu programu, aby pán Medvec, 
tajomník štátneho tajomníka MŠVVŠ, prezentoval svoju víziu spolupráce ŠRVŠ SR a MŠVVŠ 
SR.  
VZ ŠRVŠ SR s procedurálnym návrhom vyjadrilo všeobecný súhlas.  

Bod č. 15: Vízia spolupráce ŠRVŠ SR a MŠVVŠ SR 

Pán Medvec prezentoval niektoré body svojej vízie o spolupráci nového vedenia MŠVVŠ SR 
a ŠRVŠ SR  

- otvorenosť, dialóg, 
- práca MŠVVŠ SR niekedy vyzerá zdĺhavo, ale je to veľká organizácia,  
- návrh, aby ŠRVŠ SR mala odkaz na stránke ministerstva podobne ako iné rozpočtové 

organizácie, 
- nespokojnosť predsedníctva s financovaním ŠRVŠ SR – doteraz to bolo 10.000,- € – aj 

podľa p. Medveca je to málo, pretože spolupráca bola v minulosti zlá; ak bude 
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vzájomná spolupráca dobrá a budú viditeľné výsledky, dá sa prisľúbiť jednoduchšie 
rokovanie o navýšení rozpočtu. Na druhej strane si treba uvedomiť, že aj samotné 
ministerstvo má v tomto roku rozpočet znížený o 19 %.  

- možnosť osobného stretnutia s ministrom, témy rozhovoru, ktoré navrhuje ŠRVŠ SR: 
mobilita študentov, mimoškolská prax. Mobilita študentov je aj v programovom 
vyhlásení vlády, táto téma je asi najviac spoločná. Počet vyslaných študentov je 
priemerný v rámci Európy, je to 1%; ďalšou otázkou je financovanie, prispievanie 
MŠVVŠ SR na granty (granty sú spolufinancované vládou a Európskou komisiou), 
financie z EK sú priamo úmerné počtu vyslaných študentov v predchádzajúcom roku; je 
potrebné vysielať viac študentov aj v prípade nižšieho grantu, aby v nasledujúcom 
období mohol byť objem finančných prostriedkov navýšený.  

- je dobré spolupracovať nielen s priamym nadriadeným – generálnym riaditeľom Sekcie 
vysokých škôl, výhodou je aj priame rokovanie s ministerstvom. 

Otázky: 
- národný štipendijný fond je zrušený, resp. stagnuje, aké je stanovisko ministerstva 

k tejto otázke? Odpoveď: ministerstvo má záujem na rozvíjaní a podpore zahraničných 
mobilít.  

- (ne)uznávanie skúšok z rovnakých predmetov na Slovensku a v zahraničí – nie je to 
ošetrené v štatútoch univerzít. Odpoveď: VŠ sú autonómne, ministerstvo nemôže 
školám „prikázať“, môže len metodicky usmerniť školy (Ján Kvak – zborník 
z konferencie o mobilitách na Slovensku). 

Bod č. 16: Prezentácia Workgroups 

Predseda ŠRVŠ SR Juraj Tilesch všeobecne predstavil projekt Workgroups v rámci ŠRVŠ SR – 
predsedníctvo sa nemôže venovať všetkému, časť činností môže byť delegovaná aj na iných 
ľudí. Cieľom WG reštrukturalizácia ŠRVŠ SR smerujúca k zefektívneniu jej práce.  

Bod č. 17: WG Kultúra  

Martin Szabo, Alica Horváthová, Jana Gasperová. 
Primárnym zámerom je: 

- organizovanie podujatí, 
- zviditeľniť ŠRVŠ SR prostredníctvom podujatí,  
- získať nových partnerov pre spoluprácu so ŠRVŠ SR, 
- zapojiť súčasných partnerov ŠRVŠ SR, 
- organizovanie voľnočasových kultúrnych podujatí pre študentov. 
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 Prvý projekt WG Kultúra – Deň študentstva: 

- pripojiť ŠRVŠ SR k podujatiam, ktoré budú v tento deň uskutočňované, 
- upozorniť na význam 17. novembra pre študentov, 
- osloviť médiá, 
- propagácia na školách, 
- upozorniť verejnosť na významné miesto, ktoré študenti zastávajú v spoločnosti. 

Vyjadrenie Martina Szaba: WG Kultúra sa chce venovať podujatia, ktoré by zverejnili ŠRVŠ 
SR na verejnosti, upozornili verejnosť na študentov.  

Bod č. 18: WG T4SCL (Vzdelávanie)  

Katarína Stoláriková: v najbližších rokoch sa bude venovať hlavne T4SCL – krátka prezentácia 
T4SCL (time for student centered learning): proces od učenie → učenie sa, what to think → 
how to think; cieľom je štrukturálna reorganizácia vysokoškolského štúdia. 
Sloboda pri výbere si vyžaduje zodpovednosť, študent je iniciátor vzdelávacieho procesu, 
dialóg → monológ; podstatné je „porozumenie“, nie „nabifľovanie“; vzdelávanie je 
kontrolované študentmi (tvorba vlastných syláb); možnosť výberu + motivácia + mobilita.  
SCL stimuluje študentov k intenzívnejšiemu kontaktu s univerzitou, učiteľ sa dostáva do 
pozície partnera.  
Nová stránka www.t4scl.eu, ŠRVŠ je jedným zo 6 členov top-manažmentu T4SCL. 
Informácia: na Slovensku sa bude organizovať konferencia o Boloňskom procese, pozvanie pre 
delegátov, ak sa chcú zúčastniť.       
Diskusia: delegáti z SPU ocenili myšlienky T4SCL; vzťah k univerzite a vzťah filozofie 
T4SCL s inými modernými filozofiami – napr. e-learning, dištančná forma štúdia (UKF) – nie 
je to v rozpore.  

Bod č. 19: WG V4+ (zahraničie)  

Juraj Tilesch, Martin Szabo 
V4+ znamená v prvom rade Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko; ďalej aj Azerbajdžan, 
Gruzínsko, Ukrajina, Bielorusko, Rumunsko, … 

a) spolupráca na regionálnej úrovni v mnohých oblastiach (vymieňanie skúseností, 
mobility, študentské práva, …),  

b) spolupráca na európskej úrovni (ESU – študentské únie/frakcie v rámci ESU) 
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Požadované schopnosti: aktívny človek s množstvom voľného času, schopnosť a chuť vypĺňať 
kvantum dotazníkov, diplomatické schopnosti (nexenofób ☺), cudzí jazyk, chcieť sa naučiť 
nové veci, chuť cestovať. 
Najbližšie stretnutie V4 bude už budúci týždeň vo Vyšehrade (20. – 23. 10.), jeden z členov 
WG V4+ by sa tejto cesty mohol zúčastniť.  

Bod č. 20: WG Médiá  

Andrea Jančárová (PR) 
Čím sa bude zaoberať: zbieranie informácií o ŠRVŠ, kontakt s médiami, NEWSLETTERS (do 
newsletters treba pozbierať informácie, urobiť finálnu podobu), newslettery budú distribuované 
prostredníctvom Alma mater/študentských časopisov 
Newsletter – najefektívnejšia forma online margetingu, najlepšia forma spolupráce so študentmi, 
udržanie kontaktu s verejnosťou; informovanie o činnosti ŠRVŠ. 
Študenti žurnalistiky, editorstva – písanie správ, článkov, prezentácia ŠRVŠ 
Diskusia: zapojiť študentov z jednotlivých škôl, preniknúť do študentských časopisov 
 

Bod č. 21: WG Ekológia  

Juraj Tilesch  
Prečo ekológia? Ekológia, green manažment sa stáva top témou, „ekologické“ nie je dobré len 
pre planétu, ale aj pre ľudí: je to lacnejšie (plytvanie materiálom na VŠ, šetrenie financií, 
jednoduchší prístup k informáciám). 
Možnosti, ako byť viac ekologický: triedenie komunálneho odpadu v priestoroch škôl 
a internátov; zadania a odovzdávanie práv realizovať elektronický (lepší AIS), reuse materiálov 
(papiere), knižnica použitých materiálov; elektronické archívy. 
 
Diskusia: na elektrické archivovanie je potrebné dostatočné zabezpečenie z hľadiska 
bezpečnosti; je to ekonomicky výhodné?  
Je potrebné produkovať, recyklácia produkciu znižuje; z tohto hľadiska ekoprojekty nie sú 
žiaduce. 
Je toto problém, ktorý by sme mali riešiť na úrovni ŠRVŠ SR?  
Prepojenie medzi jednotlivými kapitolami – T4SCL (využívanie e-learningu) je zároveň 
ekologické. Zverejňovanie poznámok a prezentácií na internete – problém s autorskými 
prácami, tieto materiály nemôžu byť zverejnené na internete.  
Kritika AISu – AIS z STU funguje dobre. 
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Všetky pripomienky budú predmetom práce pracovnej skupiny.    

Bod č. 22: WG Práca  

Juraj Tilesch  
Súčasný systém výučby na VŠ znamená masívne vkladanie informácií do študenta bez možnosti 
prakticky to využiť, malé prepojenie teórie a praxe; vyučujúci sú teoretici, nemajú skúsenosti 
z praktického života.  
Cieľ: vyučovať by mali aj odborníci z praxe, možnosť pracovných stáží, povzbudiť pracovný 
sektor vo vytváraní pracovných stáží, MŠVVŠ SR by malo podporiť takúto činnosť. 
V niektorých krajinách Bc. štúdium trvá 4 roky, 1 rok z toho je pracovná stáž, pričom však 
študent nestráca štatút študenta, je to pre firmy výhodné.  
Niektoré príklady prepojenia univerzitného vzdelávania s praxou: Google Online Marketing 
Challange (projekt bude pravdepodobne predstavený na VZ v decembri), NATO internship 
(prekladatelia, diplomati, manažéri, PR, …) – študent musí prerušiť štúdium, ale 6-mesačná stáž 
v obore pre organizáciu, ako je NATO,  je veľkým obohatením. 
Spolupráca s AIESEC? (dlhoročná a kvalitná úroveň) – vyhľadávanie a kontaktovanie partnerov 
bude úlohou pracovnej skupiny. Takýchto agentúr je veľa, ale študenti o nich nevedia, treba 
zhromažďovať a sprostredkúvať tieto informácie.   

Bod č. 23: WG Financie  

Zuzana Halušová 
Cieľom je obnoviť občianske združenie, aby ŠRVŠ SR mohla získavať financie na svoju 
činnosť (keďže je príspevkovou organizáciou, nemôže žiadať o granty). 
Občianske združenie – bolo založené v r. 2001 predsedníctvom ŠRVŠ SR, podľa stanov OZ 
má pomáhať ŠRVŠ SR, aktívne bolo do roku 2006/7. Činnosť bola pozastavená, prerušená; je 
snaha obnoviť jeho činnosť.  
Problémy: ako štatutár je vedený bývalý predseda ŠRVŠ SR, nechce sa pozície a členstva 
vzdať; bolo po potrebné upraviť stanovy, aby lepšie spĺňali potreby ŠRVŠ SR. 
ŠRVŠ, o.z. – ciele: asi 15 ľudí, aktivita: ako získavať financie (projekty, granty, 2% daní, 
spoluorganizovanie rôznych akcií); na získanie grantu je potrebné vedieť, na čo peniaze 
chceme použiť – návrhy by mali podávať iné skupiny. 
 
Diskusia:  
Maroš Klika – v akom štádiu je riešenie starého vedenia OZ? Odpoveď: Štatutárom je Ing. 
Jaroslav Juriga, bývalý predseda ŠRVŠ.  
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V akom stave je OZ v otázke záväzkov, povinností voči štátu a pod.? Odpoveď: Financie OZ 
sú v poriadku.  
O aké zmeny by malo ísť v stanovách? Odpoveď: súčasný štatutár by rád pokračoval vo svojej 
činnosti, ale tajomníčka Z. Halušová sa domnieva, že by bolo správne mať v OZ súčasných 
členov ŠRVŠ SR, nie bývalých; preto treba najprv odvolať bývalého štatutára. Nevie sa, koľko 
je súčasných členov OZ, ministerstvo vnútra odmietlo podať tieto informácie. Členov je 
pravdepodobne 12, navrhovaných 15 členov by malo tvoriť nadpolovičnú väčšinu, ktorá 
umožní štatutára odvolať.  
Nebolo by lepšie zrušiť staré OZ a založiť si nové? Odpoveď: Nie, lebo MŠVVŠ SR + Rada 
mládeže Slovenska + ŠRVŠ, o.z. sú zakladateľmi Nadácia Intenda, ktorá vlastní Hotely 
mládeže Slovenska, a.s. (ŠRVŠ, o.z. je spoluzakladateľom aj spoluvlastníkom Nadácie 
Intenda), bola by škoda nevyužiť možnosť podieľať sa na Nadácii Intenda. Pripomienka – V. 
Hardoň: ak boli členovia zvolení do OZ, rovnako môžu byť aj odvolaní, treba sa podrobne 
oboznámiť so stanovami, treba ich získať.  
Aký je aktuálny vzťah ŠRVŠ a ŠRVŠ, o.z.? Odpoveď: Nemáme k dispozícii stanovy ŠRVŠ, 
o.z., ŠRVŠ tiež nemá žiadnu dokumentáciu o tomto vzťahu. 
Je možné, aby OZ z grantov financovalo činnosť príspevkovej organizácie MŠVVŠ? Odpoveď: 
Bude podpísaná dohoda o súčinnosti (dohoda môže byť, aj keď ŠRVŠ nie je právnickou 
osobou), v zmysle zákona 528/2003 je to možné. 
OZ je nevyhnutné, bez financií je činnosť ŠRVŠ veľmi problematická, jej aktivity sú 
obmedzené nedostatkom financií (napr. aktivity, ktoré by mali pripravovať workgroups)  
 
Rekapitulácia: je potrebné nájsť 15 ľudí, ktorí sa zapoja (stanú členmi) ŠRVŠ, o.z., v dohľadnej 
dobe sa budú musieť stretnúť a ísť na zasadnutie ŠRVŠ, o.z. (musí byť zvolané, keďže o vstup 
žiadajú noví členovia), zároveň sa podá návrh na odvolanie starého štatutára a zvolenie nového. 
 
Ako je možné, že stanovy nie sú k dispozícii? Nie sú vereným dokumentom? – nájsť zákon, na 
základe ktorého stanovy musia zverejniť. Vopred je potrebné vedieť, aký je mechanizmus 
prijímania nových členov do OZ (je to upravené v stanovách). Odpoveď: Z. Halušová sa na 
základe rozhovoru s bývalým členom ŠRVŠ, o.z. domnieva, že na prijatie nových členov nie je 
potrebný súhlas VZ OZ. Námietka, že nevieme, či sa členmi OZ môžu stať len členovia ŠRVŠ; 
súčasný štatutár, ak si chce udržať kontrolu nad OZ, napr. môže prijať ďalších členov, aby 
zástupcovia ŠRVŠ nemali nadpolovičnú väčšinu.  
Teda je potrebné a) získať stanovy – teda b) nájsť zákon (právna komisia), na základe ktorého 
nám stanovy OZ budú musieť byť poskytnuté. 
Spôsob získania 15 ľudí, ktorí by chceli byť členmi ŠRVŠ, o.z. – hlasovanie? Podľa Z. 
Halušovej by sa mali kandidáti sami prihlásiť.  
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Prihlásili sa: Andrej Vrablec, Jana Gasperová, Matej Badžgoň, Andrea Jančárová, Peter Kulan, 
Bc. Ján Kvak, Barbora Benčoová, Miriama Belejová, Maroš Klika, Radoslav Zemko, Bc. 
Zuzana Hlinková, Bc. Andrea Kuzmová, Vladimír Hojstrič, Pavol Ráček, Stanislava Slíšková, 
Bc. Lenka Hučková, Mário Kičák mgr. art., Vladimír Bokša. 
Otázka: sú všetci navrhnutí kandidáti delegátmi na 2 roky? Odpoveď: Podľa pôvodných stanov 
je členstvo v ŠRVŠ, o.z. (údajne) trojročné, nekryje sa s funkčným obdobím delegátov ŠRVŠ 
SR, ale to sa dá zmeniť, ak sa do ŠRVŠ, o.z. dostaneme.  
Otázka: Aký je vplyv ŠRVŠ, o.z. na Nadáciu Intenda? Odpoveď: ŠRVŠ, o.z. je 
spoluzakladateľom Nadácie Intenda, 3 členovia ŠRVŠ, o.z. sú v Správnej rade Nadácie 
Intenda. Intenda chce týchto členov správnej rady vymeniť, 2 z 3 miest nie sú obsadené; 1 
zástupca, ktorý je v Správnej rade NI, je neaktívny. Nadácia Intenda aj Hotely mládeže 
Slovenska, a.s. majú nové vedenie, majú záujem o spoluprácu. Nadácia Intenda nám ponúka 
kanceláriu zadarmo.  
Otázka: Kto bude uhrádzať cestovné náklady? Odpoveď: Toto bude spočiatku zrejme problém, 
členstvo je dobrovoľné. Aj z finančných dôvodov by sa zasadnutia VZ ŠRVŠ, o.z. mohli konať 
súčasne s VZ ŠRVŠ (4x do roka), náklady na prvé stretnutie (odvolanie starého štatutára) si 
zrejme delegáti budú musieť uhradiť sami.         

Bod č. 24: Voľba člena Právnej komisie ŠRVŠ SR 

Predseda VZ ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň vyzval delegátov na podávanie návrhov na člena 
Právnej komisie ŠRVŠ SR na uvoľnené miesto Mgr. Lukáša Ciska.  
Predseda ŠRVŠ SR Juraj Tilesch navrhol Martina Kováčika (Paneurópska vysoká škola), 
kandidát voľbu prijal.  
Ján Kvak (UK) navrhol Vladimíru Moravskú (UK BA), kandidátka voľbu prijala. 
Vladimíra Muranská sa predstavila delegátom:  

- študentka Právnickej fakulty ŠRVŠ SR, je tu po prvýkrát, ale páči sa jej, chcela by sa 
podieľať na fungovaní ŠRVŠ SR, zodpovedne pristupovať k svojim povinnostiam. 

Ján Kováčik stiahol kandidatúru, jedinou kandidátkou je Vladimíra Muranská.  
Jana Gasperová namietla, že počet členov právnej komisie nie je obmedzený, Martin Kováčik 
teda napriek tomu môže byť členom, Ján Kováčik kandidatúru prijal.  
Námietka – V. Hardoň a L. Cisko: je úzus, že počet členov právnej komisie (aj všetkých 
orgánov) je nepárny, počet bol z praktických dôvodov spravidla 5.  
K. Stoláriková – všetci právnici spomedzi delegátov VZ ŠRVŠ by mohli byť členmi Právnej 
komisie, keďže Právna komisia je poradným orgánom ŠRVŠ. Námietka V. Hardoňa: už aj 
predtým sa hovorilo o počte (Matej Hotovčin), príliš početná komisia je nepružná.  



 

Študentská rada vysokých škôl SR 
(Zápisnica: Tatranská Javorina 15. – 17. 10. 2010) 

 

24 
Študentská rada vysokých škôl; najvyšší zastupiteľský orgán všetkých študentov vysokých škôl v Slovenskej republike. 

Sekretariát: Staré Grunty 52, 842 44 Bratislava 4, tel., fax: 02/ 65 41 18 80, www.srvs.sk, srvs@srvs.sk 

 

Argument, že keby bola právna komisia početnejšia a zhodla by sa na stanovisku, VZ ŠRVŠ by 
sa vyhlo dlhým diskusiám.  
Alica Horváthová navrhla podať procedurálny návrh, ktorým by sa počet členov Právnej 
komisie ŠRVŠ obmedzil na 5.  
Predseda VZ ŠRVŠ Vladimír Hardoň podal procedurálny návrh – návrh znenia: VZ ŠRVŠ sa 
uznieslo na tom, aby Právna komisia ŠRVŠ mala 5 členov.   

Hlasovanie č. 14 o procedurálnom návrhu na stanovenie počtu členov Právnej komisie : 

Prítomní:  74 
Za: 49 
Proti: 15 
Zdržal sa: 10  
Procedurálny návrh bol prijatý.  
 
Vladimíra Muranská sa vzdala kandidatúry, Martin Kováčik kandidatúru obnovil, predstavil sa 
delegátom: 

- Martin Kováčik – študent Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, 3. 
ročníka.   

Hlasovanie č. 15 o členovi Právnej komisie ŠRVŠ SR: 

Prítomní: 72 
Za: 47 
Proti: 9 
Zdržal sa: 16  
 
Delegáti súhlasili s verejnou voľbou, Martin Kováčik bol zvolený za člena Právnej 
komisie ŠRVŠ SR.   
 
Predseda VZ ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň oznámil, že členovia 5-člennej Právnej komisie 
ŠRVŠ SR oboznámia delegátov s predsedom, ktorého si zvolia. 
Program bude pokračovať o 18:45 prezentáciou Student Regaty, potom Best guest – bude to 
Peter Krištofovič, jeden z najúspešnejších súčasných podnikateľov na Slovensku, vystúpi so 
svojou prednáškou. Autori projektu Best guest majú záujem o spoluprácu so ŠRVŠ SR. 
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Bod č. 25: Student Regata 

Zástupca spoločnosti mc2 predstavil delegátom projekt Student Regata a požiadal ich o 
sprostredkovanie informácie o tomto produkte na ich školách. V decembri by v prípade záujmu 
mohol byť projekt prezentovaný priamo na školách.  

Bod č. 26: Best guest 

Juraj Kováč predstavil Best guest – projekt spoločnosti Uni2010; projekt spočíva 
v prednáškach úspešných ľudí zo Slovenska (podnikateľov, lekárov) na vysokých školách 
medzi študentmi, aby ich povzbudili.  
BEST GUEST: Peter Krištofovič – jeden z najúspešnejších podnikateľov na Slovensku. 
Predstavil delegátom svoju filozofiu a skúsenosti – podstatou je myšlienka BALANCE5® – 
obsahuje 5 oblastí, ktoré zabezpečujú harmóniu: sebarozvoj, rodina a vzťahy s ľuďmi, zdravie 
a kondícia, povolanie a kariéra, peniaze. 
Juraj Kováč ponúkol delegátom možnosť nadviazania spolupráce a realizácie projektu Best 
guest na ich vlastných školách.  

Bod č. 27: Ukončenie zasadnutia VZ ŠRVŠ SR: 

VZ ŠRVŠ SR vzalo na vedomie, že sa predsedu Právnej komisie ŠRVŠ SR bol zvolený Erik 
Bednár.  
Predseda VZ ŠRVŠ SR Bc. Vladimír Hardoň ukončil zasadnutie VZ ŠRVŠ SR, poďakoval 
delegátom za účasť, vyslovil spokojnosť s priebehom a výsledkami zasadnutia.  
 
V Tatranskej Javorine 17.10.2010 

Zapísala: Marta Borovská 
      
Overovatelia:   
 
Radovan Baran, v.r.  

Štefan Kubiňák, v.r.   

Pavol Ráček, v.r.  

Jana Šarišská, v.r.    
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Bc. Vladimír Hardoň, v.r. 
                          Predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


