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Piatok 03.12.2010 

Bod č.1: Otvorenie zasadnutia 

Predseda VZ ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň privítal delegátov a otvoril tretie zasadnutie ŠRVŠ SR pre 
volebné obdobie 2010 – 2012.  

Celkový počet mandátov: 112 

Celkový počet registrovaných a prítomných delegátov: podľa prezenčnej listiny 

Bod č.2: Praktické informácie 

Predseda ŠRVŠ SR Juraj Tilesch oboznámil delegátov s funkciou zelenej karty, ktorú dostal kaţdý 
delegát na začiatku zasadnutia. Karta slúţi na vyjadrenie všeobecného súhlasu s tým, čo je práve 

hovorené. Predsedníctvo ŠRVŠ SR predpokladá, ţe táto karta urýchli rokovania. 

Bod č.3: Voľba zapisovateľov 

Za zapisovateľku bola navrhnutá Daniela Skovajsová (ŢU). 
Hlasovanie č. 1   

Prítomní: 47 
Za: 47 

Proti: 0 

Zdrţal sa: 0 

VZ ŠRVŠ SR zvolilo za zapisovateľku Danielu Skovajsovú.  

Bod č.4: Voľba overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí  Michal Ondruška (STU), Ján Kvak (UK), Zuzana 
Hlinková (UKF), Igor Doboš (PEVŠ). 

 
Hlasovanie č. 2 

Prítomní: 47 

Za: 44 
Proti: 0 

Zdrţal sa: 3 

VZ ŠRVŠ SR zvolilo za overovateľov zápisnice Michala Ondrušku, Jána Kvaka, Zuzanu 

Hlinkovú a Igora Doboša.  

 

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

Predseda VZ ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň oboznámil prítomných s návrhom programu. 
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Diskusia:  

- Vladimír Hojstrič (UPJŠ) – pridať do programu bod Správa o činnosti kontrolnej rady na piatok 
→ prijaté všeobecným súhlasom 

 
Hlasovanie č. 3  

Prítomní: 46 

Za: 46 
Proti: 0 

Zdrţal sa: 0 

VZ schválilo predložený program VZ ŠRVŠ SR s navrhuntou zmenou.   

Bod č.6: Správa o činnosti predsedníctva ŠRVŠ SR 

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

Diskusia:  

- Môţeme zvýšiť počet študentských senátorov z aktuálnej tretiny na polovicu počtu členov 
akademických senátov – Vladimír Hardoň (UPJŠ): nevhodné, po revolúcii to tak bolo 
a nefungovalo to tak, ako bolo treba 

- Môţeme zníţiť počet delegátov vysielaných na prac. cesty – Predsedníctvo ŠRVŠ SR: sú 

vysielané najniţšie moţné počty delegátov a delegáti si ani nenárokujú na preplatenie všetkých 
výdavkov, na ktoré majú nárok, zníţenie počtu delegátov by teda nemalo výrazný vplyv na 

zníţenie nákladov 

Bod č.7: Správa o činnosti Kontrolnej rady 

Predseda Kontrolnej rady Vladimír Hojstrič predstavil členov kontrolnej rady – Vladimír Hojstrič 
(UPJŠ), Blaţej Majdiak (STU) a Andrej Praţenica (TU). Prebehli dve kontroly, z ktorých bol podaný 

krátky výstup. ŠRVŠ SR mala všetky podklady v poriadku, Kontrolná rada sa pozastavila pri jednom 
prípade: Scholzová – preplatených 100 € za benzín na cestu z Košíc do Lipt. Mikuláša. 

Diskusia:  

- Jana Gasperová (VŠEMVS) – podľa zákona o preplácaní nákladov pri pracovných cestách mala 
delegátka Scholzová nárok na preplatenie amortizácie vozidla, pretoţe brala nielen techniku ale aj 

jedného člena predsedníctva, náklady teda boli preplatené podľa zákona. 

Predseda Kontrolnej rady Vladimír Hojstrič oznámil delegátom, ţe Blaţej Majdiak sa vzdal členstva 
v Kontrolnej rade. Predseda VZ Vladimír Hardoň otvoril kandidátsku listinu na doplnenie člena 
kontrolnej rady – do soboty 4.12.2010 do 9.00 doručiť predsedníctvu nominácie. 

Bod č.8: Návrh na zmenu zápisnice z Tatranskej Javoriny 
- Pri návrhu na zmenu piatej hlavy štatútu – Stanislava Slíšková nie je z UK ale SPU Nitra. 
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Predseda VZ ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň prerušil zasadnutie a stanovil čas na večeru. Program 
pokračoval po večeri od 19.10. Predseda VZ ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň odovzdal slovo predsedovi 
Právnej komisie Erikovi Bednárovi. 

Bod č.9: Návrh na zmenu štatútu a rokovacieho poriadku 

Predseda právnej komisie Erik Bednár postupne prešiel všetky navrhované zmeny v štatúte a kaţdú 
vysvetlil. Predseda ZD ŠRVŠ SR vyzval delegátov na diskusiu. Hlasovanie prebehne zajtra, pretoţe dnes 

nie je dostatočný počet delegátov na schválenie (nadpolovičná väčšina všetkých platných mandátov).  

Diskusia: 

- Sídlo ŠRVŠ SR musí byť uvedené v štatúte: doplniť do štatútu, čl 1. Odsek 3 sídlo. Zuzana 
Halušová (UMB): Moţnosť, ţe sa sídlo zmení, je minimálna aţ nulová. Odstránime odsek 
sekretariát a miesto toho pridáme odsek sídlo do čl. 1 odsek 3. – zapracované 

- Návrh na premenovanie mandátovej komisie na volebnú a mandátovú komisiu, analogicky 

zmeniť názov vo všetkých ostatných článkoch – zapracované 

Predseda VZ ŠRVŠ SR  Vladimír Hardoň ukončil diskusiu a navrhol prerušiť zasadnutie do rána, 
kedy sa bude hlasovať. 

Predseda ŠRVŠ SR Juraj Tilesch oboznámil delegátov s kultúrnym programom na piatkový 
a sobotný večer. Delegáti vyjadrili všeobecný súhlas. Predseda ďalej poprosil delegátov, aby sa vyzbierali 

po 1,5 € na zabezpečenie kapely z kultúrneho programu. Ďalej oznámil delegátom, ţe v sobotu ráno príde 

profesionálny fotograf na nafotenie oficiálnych fotiek pre ŠRVŠ.  
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Sobota 16.10.2010 

Predseda VZ ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň otvoril zasadanie o 9.30. Oznámil dvoch kandidátov na 
člena kontrolnej rady: Peter Kulan (PU) a Igor Doboš (PEVŠ). Kvôli nedostatočnému počtu delegátov 

bolo hlasovanie o zmenách v štatúte ponechané na neskôr. Nasledoval ďalší bod programu. 

Bod č.10:  59. Boardmeeting ISRAEL 

Predseda ŠRVŠ SR Juraj Tilesch zhrnul obsah stretnutia v Jeruzaleme, ktoré sa konalo 30.10. – 
06.11.2010. Apeloval najmä na nutnosť zavedenia min. 1 cudzieho jazyka ako povinného. Kaţdá vysoká 
škola by zároveň mala zariadiť, aby na kaţdom internáte bol lekár a zubár, zvýšiť bezpečnosť na 

internátoch. Ďalej sa preberali telesná výchova, teplá strava, sociálne zariadenia, zľava u dopravcov, 

financovanie v roku 2011, členské poplatky v ESU,... 

Diskusia:  

- Medzinárodné spoje neberú do úvahy zľavy za hranicami SR – študentská zľava platí len na 

území SR 
- Prečo ISIC nie je braný ako medzinárodný preukaz a neplatia naň zľavy aj mimo SR na 

cestovnom – ESU sa snaţí o uznanie zliav medzi krajinami V4 

- Je vôľa aby ţeleznice a autobusy poskytovali zľavy aj štud. Z V4? Odpoveď v nasledujúcej 
prezentácii 

- Internáty – ako riešiť problémy sociálnych zariadení pre chodby – ESU nedáva návrh 

kompletného riešenia problému, ESU navrhuje najmä tlak na študentské rady aby 
spolupracovali s ministerstvom a vysokými školami a cez nich tlačili na zlepšenie podmienok 

- Podpora vyučujúceho pre študenta – kedy si má nájsť čas, keď má veľa povinností? Kaţdý týţdeň 

majú konzultačné hodiny, mali by si nájsť čas pomedzi. Treba zvýšiť úroveň VŠ, zvýšiť počet 

učiteľov a odbremeniť ich od niektorých povinností rozloţením medzi viacerých. 

Predseda ŠRVŠ SR dodá všetky potrebné dokumenty na googlegroups. Predseda ŠRVŠ SR 
pokračoval v prezentácii o ESU a Valnom zhromaţdení. Predstavil ESU a spôsob jej fungovania. 

- Prečo je Izrael v ESU – lebo je pri Európe 
- Koľko krajín je v ESU – 45, najnovší člen – únia z Azerbajdţanu, ďalší ţiadatelia čakajú 

- Koľko platíme členský poplatok do ESU – pri prerokovávaní členských poplatkov do ESU SR 
stále ostáva v najniţšej skupine – poplatok 300 € na rok 

- Majú ostatné únie slovo pred vládou – majú, napr. Izrael dáva milión € študentskej únii a váţne 

berie všetko, čo navrhujú 

- Íri – vynikajúci spôsob lobovania – prenajímajú si izbu oproti parlamentu a pozývajú tam 
všetkých poslancov – tí naozaj chodia a počúvajú, čo študenti hovoria – návrh na uskutočnenie 

semináru, kde budeme vyškolení ako lobujú ostatné krajiny – predseda ŠRVŠ veľmi podporil 

túto iniciatívu 
- Aké sú výstupy zo stretnutia ESU – informácie v dokumentoch, ktoré budú zverejnené, predseda 

ŠRVŠ SR ešte rozšíril informácie – lobing za práva študentov v EU 

- Študent a povinná vojenská sluţba v Izraeli – muţi majú 3 roky povinné, ţeny 2 roky, po strednej 

škole idú na vojnu, potom môţu ísť na výšku, ortodoxní ţidia majú iné práva ako ostaní – 
odpustená vojna, bezplatné vysoké školstvo a príspevky na štúdium, zvyšok nemá takéto 

výsady, neuveriteľne diskriminačné voči ostatným, treba vyriešiť, téma na veľmi dlho 

- Vyvinúť tlak na to, aby EU prispievala na ESU – prispieva formou projektov a grantov, krajina 
aby bola prijatá do ESU musí byť finančne nezávislá – dnes by sme sa do ESU nedostali 
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- Kedy bude ďalšie zasadnutie ESU a aké témy sa budú preberať– plán práce 2011 

Bod č.11: Predstavovanie kandidátov na člena kontrolnej rady 

Igor Doboš – PEVŠ (právo a ekonómia) – dôvody – zo skúseností vie, ako treba komunikovať 
a všetko dokladovať, pozná náplň funkcie aj právnu stránku veci, časovo bude zvládať túto funkciu – 

činnosť kontrolnej rady nie je časovo náročná. 

Peter Kulan – PU – nikto z PU nezastáva ţiadnu funkciu v ŠRVŠ, PU sa chce viac zapájať do 
činnosti, časovo to bude zvládať, skúsenosti – je členom dobrovoľného hasičského zboru ako kontrolór 

financií, kandidát má osobný záujem podieľať sa na fungovaní ŠRVŠ.  

 
Hlasovanie č. 4: (tajné) 

Prítomní: 58 

Za Igor Doboš: 21 

Za Peter Kulan: 32 
Zdrţal sa: 4 

1 neplatný hlas 

 

VZ zvolilo za člena Kontrolnej komisie Petra Kulana. 

Bod č.12: Vizuál ŠRVŠ 

Martina Obertová (VŠVU) objasnila svoju diplomovú prácu – vytvorenie vizuálnej identity pre 
ŠRVŠ. Základom je logo v šedej farbe, ukázala príklady. Zatiaľ má hotový rešerš a začala pracovať pod 

vedením najlepších pedagógov na ich univerzite. 

- Je moţné doterajšiu prácu vidieť – nie, je lepšie vidieť komplexný celok 
- Stránka – nie je moţné riešiť stránku pred stanovením všetkých potrebných náleţitostí 
- Kedy to bude hotové – v máji bude odovzdaná diplomová práca, štátnice a hneď po tom na 

ďalšom VZ bude vizuál prezentovaný delegátom 

- Zameranie aj na letáky na zviditeľnenie ŠRVŠ – samozrejme 
- Autorské práva – dar pre šrvš 

 

Bod č.13: Návrh na zmenu štatútu 

Predseda právnej komisie Erik Bednár ozrejmil 2 uskutočnené zmeny v štatúte. Procedurálny 
návrh Ján Kvak (UK) : doplnenie článku 12 odsek h, i podľa predloţeného návrhu  

 

Hlasovanie č. 5:  
Prítomní: 58 

Za: 56 

Proti: 0 
Zdrţal sa: 2 

 

 VZ schválilo procedurálny návrh. 
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Nasledovalo hlasovanie o štatúte ako celku. Lenka Čurillová (PU) ţiadala tajnú voľbu, preto 
predseda VZ Vladimír Hardoň vyhlásil 5 min prestávku na pripravenie hlasovacích lístkov. 
 

Hlasovanie č. 6: (tajné) 

Prítomní: 61 

Za: 43 
Proti: 2 

Zdrţal sa: 16 

VZ neschválilo návrh na zmenu štatútu.   

Bod č.14: ŠRVŠ OZ 

Tajomník pre finančné záleţitosti Zuzana Halušová referovala o činnosti ŠRVŠ vo vzťahu 
k ŠRVŠ O.Z.. Prebehla voľba do orgánov O.Z. - Predseda O.Z. Zuzana Halušová (UMB), podpredseda 

Jaroslav Juriga. Výkonný výbor: Radoslav Zemko (UKF), Mário Kičák (VŠMU), Karol Klobušický. 
Kontrolná komisia – Michal Feik, Jana Gasperová (VŠEMVS), Pavol Ráček (UK). Nové stanovy čakajú 

na schválenie Ministerstvom vnútra. Do 15. decembra treba podať ţiadosť na zaradenie sa medzi 

príjemcov 2% z daní. Plán aktivít – ŠRVŠ bude ţiadať o granty cez občianske zdruţenie. Dar od HMS 
a.s. – ak  budú VZ v HMS, HMS bude finančne podporovať ŠRVŠ – tieto financie nie sú viazané na 

určitú poloţku v rozpočte, sp voľne disponovateľné.  

Diskusia:  

- Ako je to s darmi od HMS – všetky dary sa budú riešiť cez dohody na papieri a v účtovníctve je 
poloţka výnosy z darov, takţe nie je problém 

- Michal Feik – poďakoval za spoluprácu ŠRVŠ, vysvetlil dary 
- Aké sú stanovy – nové stanovy, kde je zakotvené, kde všade musia a môţu byť súčasní členovia 

ŠRVŠ a kde bývalí 

- Vzťahy medzi ŠRVŠ a o.z. – ŠRVŠ nemôţe mať prepojenia na o.z. v zmysle, ţe môţe rušiť ich 
rozhodnutia, tieto veci sú vyriešené členmi, napr. predseda o.z. musí byť súčasný delegát 

- Štatút o.z. – je vhodné, aby v dozorných orgánoch alebo výkonných funkciách boli bývalí 

členovia – áno, najmä kvôli skúsenostiam a ich vykonanej práci pre o.z. 

Bod č.15: Študentský pôţičkový fond 

Základné informácie o ŠPF. Novinka: Moţnosť dostať účelovú pôţičku na školné nielen doma ale 
aj v zahraničí. 

- Je dostatočný objem peňazí v ŠPF – áno 
- OVB – máte nejaké zmluvy s nimi spísané kvôli novému študentskému projektu tejto spoločnosti 

– nie, nespolupracujú s nimi, študent si berie bezúčelovú pôţičku, je na jeho vlastnom zváţení, 

ako ich pouţije 
- Odkiaľ máte peniaze – fond národného majetku, nedopĺňajú prostriedky ale majú dostatočný 

obrat na to, aby to zvládli financovať z výnosov 

- Spolupráca s Wustenrot – áno, spolupracujú, existuje poistenie v prípade úrazu alebo smrti od 

Wustenrot 
- Ako sa prezentujete – na študijných a sociálnych oddeleniach sa nachádzajú informácie a zároveň 

sú prezentovaní na takýchto podujatiach 

- Kapacita fondu na ak. rok – 270 000 €  
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Bod č.16: Návrh na zaradenie bodu do programu VZ 

Návrh na zaradenie prezentácie Občianske práva nielen na papieri. Všeobecný súhlas zo zaradením 
bodu do programu. 

Bod č.17: Občianske práva nielen na papieri 

Michal Feik odprezentoval tému Ochrana práv študentov. V prednáške sa venoval spôsobom 
ochrany práv študentov, priblíţil mediálne formy, ktoré sa pouţívajú, poukázal na protesty, ktoré sa 
udiali v posledných rokoch a vyzval nás k bráneniu svojich práv.  

Diskusia:  

- Michal Feik pridá k dispozícii aj ďalší materiál 
- Prečo sa zrušila povinná vojenská sluţba – SR malo najdlhšiu civilnú sluţbu z Európy (2 roky), 

chceli sme sa priblíţiť Európe  
- V slobode tlače je za nami len Albánsko ☻ 

Bod č.18: Návrh na odvolanie podpredsedníčky ŠRVŠ SR Jany Gasperovej  

Vladimír Hojstrič (UPJŠ) podal návrh, ktorý podporilo 13 delegátov. Zdôvodnenie: nespokojnosť 
s postupom volieb do Kontrolnej rady O.Z.. Jana Gasperová reagovala tým, ţe nikto neprotestoval proti 

jej kandidatúre pred voľbou do O.Z.. Navrhovateľ prijal vysvetlenie. Prebehla diskusia. Vystúpil bývalý 

člen ŠRVŠ a terajší člen predsedníctva ŠRVŠ o.z. vysvetlil situáciu, ktorá nastala. OZ ŠRVŠ dalo 
moţnosť všetkým zúčastneným vyjadriť sa ku všetkému, čo sa preberalo aj študentom, ktorí ešte neboli 

členmi OZ. Do diskusie sa zapojil aj Michal Feik, Radoslav Zemko, Martin Angelovič. Počas diskusie 

viacerí delegáti vyjadrili všeobecný súhlas so slovami na obhajobu podpredsedníčky.  
 

Hlasovanie č.7: (tajné) 

Prítomní: 61 

Za: 13 
Proti: 37 

Zdrţal sa: 10 

1 neplatný hlas 

VZ neschválilo návrh na odvolanie podpredsedníčky ŠRVŠ SR SR. 

Bod č.19: Návrh na zmenu štatútu  

Predseda Právnej komisie Erik Bednár prezentoval vykonané zmeny v dvoch bodoch štatútu.  

Diskusia: 

- Andrej Babej (EUBA) vyzval delegátov, aby nevyţadovali tajnú voľbu a v prípade nesúhlasu 
s bodmi štatútu tento nesúhlas prezentovali verejne a neskrývali sa za tajné hlasovanie. Jeho 
vystúpenie bolo podporené všeobecným súhlasom zo strany väčšiny delegátov. 
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Hlasovanie č.8: 

Prítomní: 61 
Za: 61 

Proti: 0 

Zdrţal sa: 0 

VZ schválilo návrh na zmenu štatútu. 

Bod č.20: Profesia Days 2011 

Zástupca portálu Profesia.sk prezentoval spoločnosť a jej aktivitu Profesia Days 2011.  

Diskusia:  

- Sprostredkúvate tréningy pre ľudí – nie, naši partneri 
- Boli na minulých ročníkoch Profesia Days univerzity aby získali študentov – neboli, posledné 

stretnutie nemalo ţiadne univerzity 

- Môţe mať na Profesia Days 2011 ŠRVŠ svoj stánok – môţe, ak to bude pre obe strany výhodné 

Bod č.21:  Tréning bolognských expertov 

Delegát Igor Doboš (PEVŠ) sa zúčastnil tréningu bolonských expertov a prezentoval svoju prácu 
na tomto tréningu. 

Diskusia: 

- Ako sú na tom ostatné únie v porovnaní s nami – ostatné únie to majú vyriešené lepšie 
- V akom povedomí študentov sú únie – nebola o tom debata 
- Je niečo nové ohľadom vnímania bolognského procesu ako samostatného procesu kaţdej 

krajiny – všetci to majú robiť najlepšie ako vedia a ESU to má spojiť dokopy 

Predseda VZ Vladimír Hardoň ohlásil prestávku do 16.00.  

Bod č.22: Návrh vysokoškolského zákona 

Tajomník pre akademické záleţitosti Katarína Stoláriková predniesla rešerš z novely 
vysokoškolského zákona. Zamerala sa najmä na zverejňovanie záverečných prác. Vysvetlila sporné 

body zákona:  

- Ochrana dôverných dát – nie sú súčasťou záverečnej práce ale sú v osobitnej prílohe, ktorá sa 
nezverejňuje, ani sa nevkladá do databázy prác 

- Umelecké diela – vkladá sa len písomná forma 

- Doktorandské štúdium – novela podporuje 3. stupeň štúdia 

- Predísť zmenšovaniu počtu študijných programov kvôli nedostatku garantov 
- Získať zdroje z operačného programu Veda, výskum a inovácie 

- Reintegračný systém pre postdoktorandov 

Diskusia:  

- Príde nový zákon – v 2012 
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- Zástupca ministerstva Mgr. Jozef Jurkovič – ŠRVŠ má šancu doplniť niektoré návrhy do novely 

a neskôr aj do nového zákona 
- Uţ to výbor videl a rokoval o tom – áno, výbor sa stretáva kaţdý týţdeň a rokuje o potrebných 

záleţitostiach 

- Mandáty senátorov pri prechode z niţšieho stupňa štúdia na vyšší – návrh je spracovaný 

právnou komisiou, výbor ho mal na prerokovanie 
- Končiaci študent – predĺţenie štatútu študenta – nie je zatiaľ moţné 

- Zvyšok diskusie sa rozoberie vo workshope vedenom Katarínou Stolárikovou 

Bod č.23: Google online marketing challenge 

Predseda ŠRVŠ privítal anglického hosťa Alana Dykstru. Prednáška pokračovala po anglicky. 
Aplikuje najmä na praktickú stránku vyučovania.  

 

Diskusia po anglicky 

- Martin Szabo: poďakoval Alanovi za jeho prezentáciu; otázka – filozofická: aký je jeho názor na 
základné „kultúrne“ predmety, ako je história, latinčina, …  - či sú podľa neho uţitočné. 
Odpoveď: záleţí od odboru 

- Ako to aplikovať do medicíny – mentorship pre študentov 1. a 2. ročníka na stáţach – nemôţu 

byť ešte lekári ale aj tak aspoň praxujú – viac neţ teraz  
- Na VŠMU to funguje uţ viac neţ 7 rokov – mentorship 

- Na psychológii na UKF to uţ funguje asi 5 rokov 

- Ako to urobiť vo väčších skupinách – výzva pre učiteľov aby to zvládli, pri tímovej práci sa to dá 

Bod č.24: Plán práce 2011 

Predseda ŠRVŠ predstavil plán práce pre ŠRVŠ na rok 2011.  

- Podujatia – ŠRVŠ večierok – event ŠRVŠ pre ŠRVŠ, MŠVVaŠ SR, SRK, AK, RVŠ; Student 
Camp 2011  

- Zahraničné pracovné cesty: ESC 21 Budapešť, HU; V4+ Wroclaw, PL; 60 BM Tallin, ET; to 

isté v druhom polroku 

- Zmena zákona o VŠ – členstvo v AS, postavenie teológov, zľavy pre štud. po 26. roku ţivota 
- Kvalita vzdelávania – spolupráca s AK, komplexná akreditácia, bolonský proces, T4SCL, 

lobovanie 

- Nové spolupráce – Profesia, Osterreichische Hochschulerschaft, Uni 2010, SKRVŠ 

- Rozpočet – 7101 € a rozdelenie rozpočtu 
- Rozšírenie ŠRVŠ SR – študentský ombudsman, sekretárka ŠRVŠ SR, rozvojový manaţér 

Diskusia:  

- Kto bude ombudsman – výberové konanie 
- Nad 26 rokov – zľavy – dostávajú príspevok od štátu – oplatí sa im teda nechávať zľavy – treba 

získať viac informácií 
- Čo keď nedostaneme zvýšený rozpočet – pôjdeme podľa pôvodného a rozšírenie ŠRVŠ sa 

odloţí 
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- V akom štádiu je moţnosť práce s OZ na plánované akcie – rátame so spoluprácou, nemáme 

vyčlenené prostriedky na akcie 
- Prioritné projekty – ťaţko povedať, ani na jeden nemáme schválené financie 

- Návrh na poţiadanie poslancov o ich 7% z platu – bolo avizované zníţenie platov poslancov 

o 10%, v skutočnosti sa ich platy zníţili iba o 3%, v prípade, ţe by sa vzdali svojich 7% 

z platu v prospech ŠRVŠ, bola by kompletne vyriešená otázka financovania ŠRVŠ  
- Zahraničné cesty – je moţnosť rozdeliť financie z týchto pôvodných 6 ciest na ďalšie 

- Náš jediný príjem je od MŠVVŠ – áno 

- Prosba na delegátov aby zháňali moţných sponzorov alebo partnerov  
- Ţiadať o granty na projekty 

- MŠVVŠ – technické pripomienky – o.i. treba formálne poţiadať MŠVVŠ o navýšenie rozpočtu 

so zdôvodnením, predseda reagoval na pripomienky MŠVVŠ 

- Ani jeden z projektov nie je zahrnutý v navrhovanom rozpočte tak, aby naň nemuselo MŠ 
prispievať 

- V programovom vyhlásení vlády sa píše, ţe MŠVVŠ chce podporovať rozvoj kvalitného VŠ, 

preto by mali prispieť na ŠRVŠ – treba vykázať aktivitu a potom je moţné činnosti 
podporovať 

- Schopnosť profesionálne riešiť veci naráţa na fakt, ţe sa všetko naše pôsobenie spája so 

štúdiom – je to nadväzujúce na model v EU – treba preformovať fungovanie ŠRVŠ od 
základov 

- Rozpísať rozpočet úplne do základov a nájsť viac moţností príjmu 

Bod č.25: Slovenská rektorská konferencia 

Pán prof. Ing. Vozár predstavil SRK, jej históriu, pôsobenie a spôsob fungovania. Prof. Vozár 
(predstavil sa: vyštudoval fyziku na UK, končil v r. 1984, potom prešiel do Nitry, kde pôsobí doteraz. 

10 rokov bol členom Rady vysokých škôl, kedy intenzívne spolupracoval aj so ŠRVŠ (členom ŠRVŠ 
bol vtedy aj p. Jurkovič). 

Slovenská rektorská konferencia: prezidentom sa stal tento rok; taktieţ riešenie problémov s 
právnym postavením – SRK fungovala ako občianske zdruţenie, ale teraz funguje ako inštitúcia zo 

zákona, paralelne má aj občianske zdruţenie, ktoré slúţi na financovanie. 

Aktuálne problémy: 

- veci okolo rozpočtu vysokých škôl (najmä na zasadnutí SRK v októbri, kde bol prítomný aj 
Juraj Tilesch), stanovisko SRK: nesúhlas SRK s pripravovaným rozpočtom – hlavne s 

krátením kapitálových výdavkov 

- Legislatíva:  

1. „Beblavého novela“ – SRK odmietla pôvodný návrh – je „šitý horúcou ihlou“ – 
problematické miesta (publikácie, ochrana firemných informácií, informácie majúce charakter 

štátneho tajomstva; vhodnosť informácií voľne dostupných celej verejnosti – ochrana 

mladistvých, detí, …) To však neznamená, ţe rektori sú proti zverejňovaniu záverečných prác; 

uţ zavedenie centrálneho registra má svoje ovocie. Vzory z ČR – väčšina VŠ v ČR zverejňuje 
práce aj posudky, funguje to. SRK sa nepáči tento návrh. 

2. ministerská novela – mala by platiť od 1. 1. 2012 (to znamená, ţe v priebehu januára – 
februára by sa malo diskutovať o obsahu tejto novely). Rektorská konferencia uţ vyvíja 

iniciatívu – dotazníky (čo školy potrebujú zmeniť). Návrh na výmenu informácií medzi SRK a 
ŠRVŠ o predstavách zmien, aby sme nešli protichodne. Tieţ je potrebné riešiť veci, ktoré 

netreba riešiť zmenou zákona, aj inými cestami. Potreba feedbacku – oficiálne/neoficiálne… 
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3. kvalita vysokoškolského vzdelávania: pomocou akreditácie, kontrola kvality: a) interná (na 
katedrách, fakultách), b) externá (ekvivalent akreditácie) – toto by sa malo premietnuť do 

novely zákona; vyuţitie „hodenej rukavice“ z ministerstva – informácie budú na webovej 

stránke.  

- Európske štandardy kvality vzdelávania – pravdepodobne bude pracovná skupina, kde by 
privítal aj zástupcu študentov, nie je to však funkcia pre funkciu, ide o prácu, nie o pozíciu. 
Mal by to byť človek, ktorý vie čítať po anglicky: nechceme „vymýšľať koleso“, treba sa 

inšpirovať zahraničnými fungujúcimi vzormi. Slovensko je na chvoste financovania vedy (za 

nami je len Rusko a Čína). 

Predseda VZ ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň oznámil večeru do 19.30. 

Predseda VZ ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň po večeri znovu otvoril zasadnutie a pokračovali sme 

prerušeným bodom č. 24. 

Diskusia k bodu č.24: Plán práce 2011:  

- ako je to s aktuálnou sekretárkou – pracuje nie pre ŠRVŠ ale pre UIPŠ takţe jej nemôţe 
predsedníctvo zadať ţiadnu úlohu. 

Predseda ŠRVŠ SR poţiadal všetkých prítomných hostí aby opustili miestnosť kvôli hlasovaniu 
o financiách. 

 
Hlasovanie č. 9:  

Prítomní: 47 

Za: 47 

Proti: 0 
Zdrţal sa: 0  

 

VZ schválilo návrh na rozdelenie rozpočtu na rok 2011. 

Hlasovanie č. 10: 
Prítomní: 47 

Za: 47 

Proti: 0 

Zdrţal sa: 0  

VZ schválilo návrh Plánu činnosti 2011. 

Delegáti sa rozdelili do pracovných skupín a ďalej pracovali v nich.  
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Nedeľa 17.10.2010 

Predseda VZ ŠRVŠ SR Vladimír Hardoň otvoril zasadnutie o 9.30 a pokračovali sme 
prezentáciou pracovných skupín.  

Bod č.26: Rôzne 

Prezentácia činností pracovných skupín: 

Kultúra: Event ŠRVŠ 

- Brať to ako dôleţitý event 
- Ako riešiť univerzity, ktoré nemajú svojich delegátov – zavolať zástupcov univerzít 

Vzdelávanie: Návrh stanoviska ŠRVŠ 

- Budeme tam spomínať tie malé pripomienky – tie boli zapracované do návrhu 

Hlasovanie č.11: 
Prítomní: 50 

Za: 38 
Proti: 6 

Zdrţal sa: 6  

VZ schválilo návrh stanoviska ŠRVŠ k novele doc. Beblavého. 

Predseda ŠRVŠ SR Juraj Tilesch poďakoval delegátom za ich prácu na zasadnutí  

V Piešťanoch 5.12.2010 

Zapísala: Daniela Skovajsová 

Overovatelia:  

Igor Doboš, v.r. 

Zuzana Hlinková, v.r. 

Bc. Ján Kvak, v.r. 

Michal Ondruška, v.r. 

 
                                                                

                                                                                              Bc. Vladimír Hardoň, v.r. 

                Predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ SR 

 


