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Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov ŠRVŠ SR v Liptovskom Mikuláši, 
03. – 06.06. 2010 

 
Štvrtok 03.06.2010 
 
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia 
Predseda Zhromaždenia delegátov Blažej Majdiak privítal prítomných delegátov a otvoril 
zasadnutie. 
Celkový počet mandátov : 102 
Celkový počet registrovaných ,prítomných delegátov : 45 
Ospravedlnení delegáti :29 
Neospravedlnení delegáti : 3 
 
Piatok 04.06.2010 
 
Bod č. 2: Hlasovanie o mandátovej komisií 
Za mandátovú komisiu boli navrhnutí: Pavol Raček, Vladimír Hojstrič, Daniela Skovajsová.  
Hlasovanie č.1 
Prítomní:48 
Za: 46 
Proti: 1 
Zdržal sa: 1 
ZD zvolilo za členov volebnej a mandátovej komisie Pavla Ráčeka, Vladimíra Hojstriča 
a Danielu Skovajsovú.  
 
Bod č. 3: Hlasovanie o zapisovateľovi/zapisovateľke ZD ŠRVŠ 
Za zapisovateľku bola navrhnutá Martina Vajdelová. 
Hlasovanie č. 2 
Prítomní: 45 
Za: 44 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
ZD zvolilo za zapisovateľku ZD ŠRVŠ Martinu Vajdelovú 
Delegáti súhlasili s verejným hlasovaním 
 
Bod č. 4: Schválenie programu 
Predseda ŠRVŠ Matej Hotovčin privítal delegátov a oboznámil ich s programom. 
 
Bod č. 5: Hlasovanie o overovateľoch zápisnice 
Za overovateľov zápisnice bola navrhnutá  Katarína Páleníková  
Hlasovanie č. 3 
Prítomní: 40 
Za: 40 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
ZD zvolilo za overovateľa zápisnice Katarínu Páleníkovú  
Delegáti súhlasili s verejným hlasovaním.  
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Bod č. 6: Schválenie programu zasadnutia 
Hlasovanie č. 4 
Prítomní: 38 
Za: 37 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0 
ZD schválilo predložený program ZD ŠRVŠ SR. Delegáti súhlasili s verejným hlasovaním.  
 
Bod č. 7: Prezentácia pozície predsedu a podpredsedu Zhromaždenia delegátov ŠRVŠ.  
Predseda ŠRVŠ Matej Hotovčin oboznámil s činnosťou ŠRVŠ. Predstavil posledné 
realizované aktivity  ako Návrhy zmien zákona o VŠ, pripomienkovanie zákona 
o študentskom pôžičkovom fonde a iné.  
Diskusia:  
Prepojenie ŠRVŠ medzi súkromným sektorom s verejným sektorom, prinášanie úžitku 
absolventom, ktorí sú v praxi a prehlbovanie kontinuity medzi týmito sektormi. Snaha o 
odovzdanie, čo najviac poznatkov a skúseností starších členov ŠRVŠ. Kontinuita 
a prehlbovanie vzťahov závisí od samotného delegáta. Je čisto iba na ňom ako bude ďalej 
rozvíjať svoje aktivity.  
Radoslav Zemko: Prezentácia ŠRVŠ pred študentmi na univerzitách.  
Martin Szabo: Akým spôsob je riešený rozpočet ŠRVŠ, načo sa využívajú financie ŠRVŠ? 
Na Valnom zhromaždení sa prezentujú finančné záležitosti, súčasný stav rozpočtu, 
financovanie projektov. 
Akou inštitúciou je vedené ŠRVŠ? Pod Ministerstvom školstva.  
Alica Horváthová: Dohoda so znením zákona – návrh ohľadom zmeny, aká je 
pravdepodobnosť úspešnosti? Za predošlom funkčnom období boli zmeny v zákone. 
Komunikácia z ministerstva je čisto na listovej báze, čo nie je moc dobré, lebo deadline sú 
často krát o niekoľko dní od doručenia, čo nie vždy je postačujúce na prerokovanie alebo 
doplnenie návrhu.  
Vladimír Hardoň:  Aký je súčasný stav návrhov zákonov, ktoré sa podávali minulý rok 
ohľadom zmien v zákone týkajúcich sa postavenia študentov v Akademických senátoch 
Ohľadom predmetného návrhu neprišlo žiadne vyjadrenie.   
Diskusia bola uzavretá.  
Nasledovala prezentácia ďalších orgánov ŠRVŠ.  
Tajomník pre financie ŠRVŠ 
Bc. Marek Sedmák predstavil funkciu tajomníka pre financie ŠRVŠ.  
Pozícia zahŕňa reporting o financiách valnému zhromaždeniu, predstavenie rozpočtu 
a prezentovanie výsledkov činností. Počas jeho funkčného obdobia boli vytvorené stanovy 
OZ pre potreby ŠRVŠ, spolupráca v rámci predsedníctva, reporting, participácia na rôznych 
projektoch.  
Diskusia: 
Pripomienka ohľadom OZ od delegátky Alici Horváthovej bola zodpovedaná.  
Čo by malo byť hlavnou úlohou OZ? Report o OZ dostane každý elektronickou formou. Solár 
doplnil odpoveď o to, že ŠRVŠ nie je OZ, cez OZ sa získava možnosť o navýšenie rozpočtu.  
Kičák: Aká bola flexibilnosť zo strany škôl ohľadom rozpočtu ŠRVŠ? Podriaďuje sa 
interným predpisom zamestnancov škôl. Flexibilita spočíva v hesle: „čo si vybavíš, máš.“  
Alica Horváthova: Pripomienka k OZ ohľadom jeho aktivít. OZ je platformou, ktoré môže 
poskytovať pracovné zabezpečenie rôznych úloh. Pripomienka k tomu, že študent, ktorý 
venuje veľa času OZ a jeho činnostiam, by mal mať nárok na financie.  
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Tajomník pre zahraničie 
Bc. Marcela Scholzová predstavila funkciu tajomníka pre zahraničie. ň 
Diskusia: 
Tilesch: Čo obnáša funkcia tajomníka pre zahraničie? Ohľadom zahraničných ciest je to 
veľmi individuálne jednotlivcov alebo tímov.  
Prinieslo niečo SRVS iným? SRVS má veľmi vyspelý model štipendií, ktorý bol na vysokej 
úrovni vzhľadom k ekonomickej situácií na SR. 
Szabo: Ako dlho trvajú zahraničné cesty, akým spôsobom je riešené financovanie, aká je 
komunikácia medzi jednotlivými delegátmi iných krajín, aké výhody plynú pre delegáta? 
Cesty trvajú 7 dni, 2x ročne, jar, jeseň. Financovanie ide v plnej miere z  rozpočtu ŠRVŠ a 
ESU. Výhody pre delegáta je kariérny rast, scestovanosť, obohatenie kultúrne, komunikačné 
a i.  
Je možnosť participovať sa na cestách ak keď človek nie je v predsedníctve?  
Ako náhle sa dostane možnosť zúčastniť sa zahraničnej cesty, vyberá sa jeden člen 
z predsedníctva a ďalej sa vyberajú členovia, ktorí by mali záujem. Väčšinou ide o jedného 
člena.  
 
Tajomník pre vnútorné záležitosti 
Bc. Ladislav Balog predstavil funkciu tajomníka pre vnútorné záležitosti.  
Kde sú interné predpisy ŠRVŠ pre funkciu tajomníka pre vnútorné záležitosti? Interné 
predpisy sú v stanovách. Do akej miery sú tieto predpisy záväzné? Vnútorná záležitosť ŠRVŠ. 
Zvyšok je prezentovaný  v stanovách.  
Alica Horváthová: Čo dáva táto funkcia? Spoznať spôsob fungovania rôznych organizácií, 
akým spôsobom by ŠRVŠ mala napredovať, komunikácia s univerzitou, kontakty.  
 
Tajomník pre sociálne záležitosti ŠRVŠ 
Mgr. Milan Solár predstavil funkciu pre tajomníka pre sociálne záležitosti ŠRVŠ.  
Akým štýlom je určovaný grant na Erazmus? Výška grantov je určovaná podľa jednotlivých 
štátov. Najnovšie je návrh na zmenu určovania grantov, ktoré by bolo centrálne.  Granty 
nepokrývajú celé náklady, čo ani nebolo ich cieľom, ale treba podotknúť, že slovenské granty 
boli najvyššie, čo sa týka v porovnaní s inými krajinami, čo nie je objektívne.  
 
Tajomník pre akademické záležitosti 
Martin Macko predstavil funkciu tajomníka pre akademické záležitosti.  
Szabo – či s niekým spolupracuješ? V predsedníctve si to vydiskutujú, a potom sa k tomu 
vyjadruje. 
Akú váhu majú pripomienky na AK. Má to váhu  ale nie až tak veľkú. Dá sa presadiť nejaký 
návrh? 
Milan Solár doplnil odpoveď na otázku  
Matej Hotovčin doplnil – posledná vec čo sa robila, tak sa dávalo vyjadrenie ku zvoleniu 
novej AK 
 
Predseda ŠRVŠ 
Matej Hotovčin predstavil funkciu predsedu ŠRVŠ.  
Deň predsedu ŠRVŠ? Potreba dobrých priateľov, ktorý podporujú človeka. Veľa času sa 
venujem ŠRVŠ, čo sa týka projektov a ďalších záležitostí.  
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Predseda zhromaždenia delegátov 
Blažej Majdiak predstavil funkciu predsedu zhromaždenia delegátov. Gabriela Galiková 
doplnila predstavenie funkcie.  
Navrhnúť nás môže iba niekto druhý alebo sa môžeme sami? Áno, prakticky môže.  
Môže voliť jeden delegát za viacerých predsedov pri voľbách? Delegát môže podporiť dôveru 
v jedného kandidáta. Týmto mu vyslovuje dôveru, tak načo to komplikovať.  
Návrhy na kandidátov sa prijímajú do 18tej hod 04.06.2010. 
 
Bod č. 8: Európska študentská únia ESU 
Matej Hotovčin oboznámil s činnosťou ESU – European Students Union so sídlom v Bruseli.  
Členský poplatok ŠRVŠ do ESU  bol 300 €, čo bol prakticky najnižší poplatok v porovnaní 
s inými krajinami. Podrobnejšie informácie sú na webovej stránke: www.esu-online.org 
Diskusia: 
Riadenie ESU – Pomohlo by založenie OZ k financovaniu v ESU? Kto riadi ESU ako také? 
ESU riadi predsedníčka a 3 členovia, ktorí sú hlavní riadiaci orgán, rozhodujúci orgán je 
valné zhromaždenie. Problémy v jednotlivých krajinách monitoruje ESU. ŠRVŠ podáva 
návrh o zorganizovaní study visit, v ktorých uvádza dôvody na návštevu danej krajiny, ktorá 
má problémy. Vybaví potrebné formality a dohodne stretnutia s hlavnými funkcionármi, ku 
ktorým je návšteva smerovaná. Ako výsledok sa napíše správa, ktorá sa prezentuje na valnom 
zhromaždení, v ktorej sa rozvádza každá oblasť študentov z ich ekonomickej a politickej 
oblasti. Neskôr nasleduje rozhodnutie, či krajina môže byť prijatá do ESU alebo nie. 
Slovensko má najnižší rozpočet spomedzi krajín ESU. V jednotlivých krajinách je uvedené 
akú funkciu zastáva OZ.  
Čo sa deje po napísaní správy z návštevy problémovej krajiny /viď problém v Ukrajine/ 
Ukrajina sa stala full member, aj napriek problémovej situácií, ktorá bola minulý rok. 
Nasleduje prezentácia study visit report, kde sa pýtajú obidvoch strán, aký bol problém, kedy 
bude problém vyriešený /nedodržiavanie štatútu/.   
Odvoláva sa niekto na práce ESU? Áno.  
Spolupracuje ESU aj s inými organizáciami, nevládnymi? Áno. EUA a iné.  
 
Bod č.9: SAIA, n. o., a internacionalizácia VŠ 
Michal Fedák oboznámil s činnosťou SAIA a internacionalizáciou VŠ. Táto organizácia sa 
venuje zabezpečením národných grantov, poskytnutie štipendií, zabezpečenie jazykových 
letných kurzov pre študentov, vysokoškolských zamestnancov.  O udelení štipendií rozhodujú 
výberové komisie menované ministrom školstva na základe návrhov Slovenskej rektorskej 
konferencie a Slovenskej akadémie vied. Členmi výberovej komisie sú aj zástupca MŠ SR a i. 
Všetky potrebné informácie možno získať na: www.saia.sk, www.arra.sk.  
Diskusia: 
Lipták - Aká je pravdepodobnosť, že vezme MŠ SR do úvahy zmeny zo strany organizácie? 
Vždy bolo dobré vyzvať aj iné orgány, aby sa vyjadrili k stanovisku a aspoň malá podpora by 
mohla byť.  Nejde o SAIU, ide o program, ktorý podporuje študentov pri možnosti ďalšieho 
vzdelávania.  
Program MRŠ obsahuje záväzok vrátiť sa zo zahraničia a spraviť niečo dobré pre univerzitu.  
Európska komisia vyčlenila v rámci podprogramu Kofan niekoľko miliónov eur na podporu 
študentov.  
Hlavným problémom mobilít študentov sú peniaze. Treba bojovať za výrazné zlepšenie stavu 
mobilít študentov. Pri takých finančných prostriedkoch ako dostávajú slovenské univerzity sa 
nespraví nič.  
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Bod č.10: Konferencia Európskej komisie Istanbul 
Michal Brčák informoval o jeho pôsobnosti na konferencií v Istanbule.  Na tejto konferencií 
sa zúčastnili mladí ľudia zo všetkých krajín Európy za účelom diskutovania, výmeny 
informácií a poznatkov rôznych študentov a oboznamovanie sa s aktuálnymi problémami 
v ďalších krajinách. Jednou z vážnych diskusií bolo európske občianstvo. 9. Mája 2010 na 
Deň Európy vyvrcholila diskusia. Turci chcú, aby sa Turecko stalo plnoprávnym členom EÚ. 
Všeobecná podpora tureckého obyvateľstva avšak klesá. Napriek tomu Turecko má pred 
sebou ešte veľa práce, no nechýba mu chuť a vôľa.  
Medzi hlavnými cieľmi komisie bolo reprezentovanie ŠRVŠ a ESU na medzinárodnej úrovni, 
nadväzovanie neformálnej komunikácie so študentskou organizáciou AEGEE Európe /Fórum 
európskych študentov/. Nadviazanie kontaktov s vedúcimi zástupcami programov Youth In 
Action a Erasmus.  
Diskusia: 
Prečo klesá záujem Turkov o vstup do EÚ? Je to z rôznych dôvodov, záleží od portfólia 
opýtaných respondentov. Prevláda u nich frustrácia a zásadné problémy /kultúra, 
náboženstvo.  
Ako skončila debata ohľadom členstva v EU zo strany ESA? Turci konštatovali, že Európania 
v tom nemajú jasné stanovisko. Nemá sa to chápať z geografického hľadiska, ale skôr 
z hľadiska kultúry. Záver z toho vyplynul, že je to komplikovaná situácia. 
Aký mali Turci postoj k noseniu náboženských symbolov? Sloboda prejavu a sloboda 
vierovyznania.  
 
Bod č.11: Choose life – Protidrogová kampaň 2010 
Michal Menkina prezentoval kampaň proti drogám. V súčasnej dobe je znížený počet aktivít 
a nedostatočná komunikácia o negatívnych aspektoch drog. Drogové témy sú často 
tabuizované v klubovom prostredí. Choose life sa snaží zamerať na marketingovú podporu 
protidrogovej komunikácie. Pozitívnou inšpiráciou  motivuje cieľovú skupinu vo veku 18 – 
40 rokov. Hlavným spôsobom, ktorým sa snažia propagovať kampaň je reklamný priestor 
v médiách, rozhovory s celebritami, logá a heslá na reklamných nosičoch, CD Choose Life 
2010 a i. Formou spolupráce na akademickej pôde, na rôznych eventoch je zameraný cieľ 
kampane protidrogovej tematiky.  
Prečo sa choose life nesústredí aj na alkohol alebo cigarety, ale iba na drogy? Kampaň je 
sústredená na pozitívne veci a tak ako aj alkohol a cigarety nie sú zdravé, ale hlavnou 
problematikou sú drogy. 
Je dosť členov, ktorí sa sústredia na tie také „party eventy“ na jar alebo jeseň ako je teraz? 
Energy drink sú zdravé, alebo obsahujú dáke škodlivé látky? Blow – nápoj podporuje kampaň 
ako marketingový ťah. V návalovom období sa snažia maximalizovať zvýšenie spolupráce 
Choose life na kooperačnej úrovni vysokoškolských eventov.  
Chce Choose life vynikať iba na party a beaniach alebo sa snažia poukázať priamo na 
konkrétnom príklade človeka, ktorý mal s drogami problém? Choose life v najbližšej dobe 
hľadá nové možnosti spolupráce s ľuďmi, ktorý mali problém s drogami v minulosti, lebo pre 
študentov je to viac príťažlivé a zaujímavé.  
Má kampaň Choose life viditeľné výsledky v oblasti protidrogovej tematiky? Zatiaľ ešte nie 
sú štatistiky, ktoré by poukazovali na výsledky, ale je to v pláne do budúcich období, nakoľko 
chceme poukázať na výsledky aj našim reklamným partnerom a ostatným.  
Nie je lepšie sa v súčasnej dobe zamerať na vek od 14 rokov? Jednoznačne je to lepšie mať 
podchytené už od začiatku. Nakoľko Choose life sa sústreďuje na eventy v kluboch, v ktorých 
je veková kategória od 18 rokov, tak vekovú kategóriu nemení.  
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Bod č.12: Alma mater 
Miroslav Radič prezentoval organizáciu Alma mater. Základné dôvody kvôli ktorým vznikla 
Alma mater je podporovať študentov v ich rozhľade. Portál bol spustený 17.11.2009. Je 
prístupný všetkým študentom. Podstatnou aktivitou Alma mater je portál, na ktorom sa 
podieľajú ľudia so záujmom o verejné veci. Zásady ich práce je kvalitný obsah, žiaden 
priestor pre bulvár, ohováranie a lacné články, integrácia zahraničných študentov v SR, 
dvojjazyčný portál, dôraz informovať o najpodstatnejších podujatiach, grantových výzvach 
a štipendiách. Alma mater prináša prehľad najnovších, najčítanejších a najdiskutovanejších 
článkov, blogov, dotazníkov a iné. Alma mater slúži ako komunikačný kanál  ŠRVŠ. 
Čo konkrétne treba urobiť pre to, aby študentský časopis sa dostal do Alma mater? Serióznosť 
časopisu je prvoradá. Na základe toho sa rozhodne, či časopis je schopný sa dostať do Alma 
mater.  
Miroslav Radič vyzdvihol podporenie dobrej veci „Tesco Beh pre život“ výskumu rakoviny 
poslaním SMS s formátom DMS_BEZME na číslo 877.  
 
Bod č.13: Vyšehradská spolupráca  
Andrea Ferjenčíková pojednávala o vyšehradskej spolupráci. Andrea Ferjenčíková 
informovala taktiež o tom, kam kráča spolupráca V4. 
Plánuje V4 koalíciu? Katarína Vančová: prezentovať sa navonok.  
Matej Hotovčín: V4 sa bude venovať medzinárodnej spolupráci. 
Otázka: Peter Malík: Dá sa toto stretnutie brať ako odrazový mostík kultúrneho podujatia so 
spoluprácou V4? Určite áno. Vieme veľmi dobre využiť kultúrnu spoluprácu, čím viac sú 
kontakty neformálnejšie napríklad na takýchto stretnutiach, tým je tá spolupráca lepšia.  
 
Bod č.14: Bologna ministerial anniversary conference 2010  
Matej Hotovčin pojednával o konferencií, na ktorej sa zúčastnil. Celú Bolonskú konferenciu 
sprevádzali protesty študentov na vysoké náklady na štúdium. Každá delegácia mala vlastný 
transfer a políciu. Preberala sa tam základná vízia a ciele do roku 2010. Mateja Hotovčina 
prekvapilo, že minister školstva SR sa nezúčastnil a do poslednej chvíle nedal vedieť, že sa 
nezúčastní.  
Prečo protestovali študenti? Sú celkovo proti Bolonskému procesu. Existuje iniciatíve „burn 
Bologna“, študenti nie sú spokojní s Bolonskou implementáciou celkovo.  
Rakúska únia si nemysli, že protestmi dosiahnu niečo viac a neskúšajú sa implementovať 
iným spôsobom? Rakúšania sú jedna únia, ale keď sa rozdelia, tak jeden člen volí inak ako 
druhý. Veľké protesty sú aj v Nemecku, Švajčiarsku.   
 
Bod č.15: Július Jakab procedurálny návrh na otvorenie kandidátky na post tajomníkov  
do 22 hodiny.  
Zhromaždenie delegátov hlasovaním rozhodne o procedurálnom návrhu.  
Hlasovanie č. 5: 
Prítomní: 58 
Za: 18 
Proti: 26 
Zdržal sa: 8 
Hlasovanie je platné. Návrh bol neúspešný. Procedurálny návrh neprešiel. 
 
Bod č. 17: Procedurálny návrh o otvorení kandidátky na predsedu do 22 hodiny. 
Hlasovanie č. 6: 
Prítomní: 57 
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Za: 25 
Proti: 32 
Zdržal sa hlasovania: 1 
Hlasovanie je platné. Návrh bol neúspešný. Procedurálny návrh neprešiel.  
 
Bod č.18: Bolonský proces 
Matej Hotovčín priblížil Bolonský proces.  
 
Bod č.19: What is Bologna With Student Eyes? 
Matej Hotovčín je pojednával o „Čo to je Bolona študentskými očami?“ Cieľom je pokryť 
všetky oblasti Bolonskej deklarácie a nasledujúcich Ministerských deklarácií.  
BWSE reprezentuje pohľad na vysoké školstvo, čo je dôležité kvôli tomu, že študenti 
v Európe majú unikátny náhľad.  Bolonský proces je treba chápať ako kompletný balík a nie 
ako „a la carte menu.“  
Čo je to „student center learning?“ Je to vzdelávanie orientované na študenta.  
Obsahuje BP také ustanovenie, ktoré by umožňovalo uplatniteľnosti bakalárov, aby v rámci 
štúdia mohol byť urýchlený proces z bakalárskeho štúdia rovno na doktorandské. Odpoveď: 
Nie je možné vynechanie jedného stupňa resp. preskočenie z bakalárskeho rovno na 
doktorandské. 
Priamo ide o to, že škola, z ktorej išiel študent na Erasmus a mu uznala kredity. Na pôdu 
študentských rád vysokých škôl patrí akreditácia. Nedoriešená problematika uznania kreditov 
študentom, ktorí boli na výmennom pobyte. Niektoré školy si upravujú pravidlá tak, aby boli  
Ja som mal tiež počas roka 4 predmety, ale v zahraničí musíš požiadať o výpis predmetov, 
ktoré si absolvoval. 
Aká je pozícia doktoranda v procese vysokoškolského vzdelávania? Záleží dosť od toho, že 
ako je to schválené na danej škole. V niektorých školách uznávajú predmety, ktoré sa študujú 
v zahraničí.  
Doktorandi z humanitných smerov vedú semináre 4 hodiny alebo sú v kancelárií.  
 
Bod č.20: Bolona v cieľovej línií 
Matej Hotovčín prezentoval prezentáciu Bolona v cieľovej línií. Je to zhodnotenie 
Bolonského procesu po 10tich rokoch. Granty na Slovensku nie sú viazané na to, kde sa minú.  
 
Bod č.21: Prezentácia univerzít 
Andrea Ferjenčíková a Milan Solár prezentovali všetky Univerzitu Mateja Bela. UMB má 6 
fakúlt. Najvyšší orgán je Študentský univerzitný senát /ŠUS/. Každá fakulta má vlastnú 
študentskú radu. Podieľajú sa na tvorbe vnútro fakultných rozhodnutí, tvorba študijného 
poriadku. Milan pojednával o problémoch UMB ako sú nedostatočná akceptácia ŠUS 
a študentskej samosprávy ako takej zo strany vedenia UMB, nedostatočná participácia 
študentov na študentskej samospráve a i.  
 
Bod č.22: Vzdelávanie orientované na študenta 
Katarína, Marcela informovali o posune od učenia k učeniu sa. Celé je to o dôraze 
vzdelávacieho procesu na študenta. Vzdelávanie sa prezentovalo ako proces, počas ktorého sa 
nadobúdajú vedomosti a zručnosti a rozvíjajú sa postoje, názory, hodnoty a postoje. Katarína 
prezentovala základné aspekty student centered learning, ktorými sú flexibilita, 
transparentnosť, empirické skúsenosti, interaktivita a iné. Marcela doplnila informácie o tom, 
že tvorba samotných syláb, na slovenských univerzitách sú sylaby väčšinou dodané a tam si 
ich študenti sami vytvárajú.  
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Čo si myslí vtedajšie predsedníctvo o tom, že kedy sa slovenské školstvo preorientuje na 
druhý systém? Katarína: odhad 5 – 10 rokov.  
Nemôžeme si všetko vytvoriť samy, čo sa týka sylab, lebo to by bol krok vzad, do akej miery 
majú byť koncipované tie zmeny? Odpoveď:  z hľadiska predmetu resp. odboru musia byť 
zachované určité predmety a zvyšnú časť si študent môže zvoliť sám. Pedagógovia sú na to, 
aby študentovi poradili pri výbere jednotlivých predmetov. Možnosť výberu bude z rôznych 
z rôznych predmetov, ale v rámci jednej univerzity. Zástupca city univerzity: triedy sú tvorené 
z 25 – 30tich študentov. Profesor je tu ako poradný orgán a nie ako niekto kto riadi študenta. 
65 % predmetov je fixných a zvyšok sú voliteľné predmety.  
nebude to trvať 5 – 10 rokov, ale 50 rokov, nakoľko dnešné univerzity berú študentov akí 
„prídu“, pretože chcú z nich mať peniaze. Takže reforma v tomto bude veľmi komplikovaná.  
Dajú sa aj diametrálne odlišnosti vo výbere študijných predmetov? Áno, dá sa to.  
Vzhľadom na masovosť študentov na školách nie je prioritou nahrnúť profesorov na 
univerzity? V dnešnej dobe treba iniciovať množstvo zvýšenia profesorov. Andrea poukázala 
na aspekt celého vyučovacieho systému. Na jednej strane by sa malo viac dbať, aby do 
samotného školstva išlo viac financií. Ovplyvneniu systému, tak aby to náhodou nebola 
dvojsečná zbraň.  
Tomáš si nevie na Technickej univerzite predstaviť, že napr. študuje technický smer a zobral 
by si napríklad predmet etická výchova.  
Lukáš chcel iba zdôrazniť, že je rozdiel v súkromných školách v porovnaní s verenými 
školami. V súkromných školách môže byť zvýšený individuálny systém.  
Matej ešte informoval o najbližších pracovných cestách (Rumunsko - jún, Gruzínsko – na 
prelome júna – júla, student center learning na Malte, Bratislava – september, október – 
Belgicko /Európsky summit/, november –  Jeruzalem, jar 2011 Tallin /Board meeting/) 
 
Bod č.23: Kandidátka  
Predseda:     Klika  UKF 
Podpredseda:    Olexa  TUKE 
Tajomník pre zahraničie:   Zemko  UKF 
     Szabo  TU 
     Tilesch  VŠM v TN 
Tajomník pre akademické záležitosti:Stoláriková UK 
Tajomník pre vnútorné záležitosti: Kvak  UK 
     Horváthová     VSVU 
Tajomník pre sociálne veci:  Novák  UPJŠ 
Tajomník pre finančné záležitosti: Halušková UMB 
     Jakab  ZU 
PR     Jančárová UMB 
Predseda ZD    Skovjasová  ZU 
     Hardoň UPJŠ 
Podpredseda ZD   Polák  TUKE 
 
 
Sobota 05.06.2010 
 
Bod č.24: Ladislav Balog tajomník pre vnútorné záležitosti informoval o súčasnom stave 
a probléme so webom 
Problém so správou webu.  
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Bod č.25: D. Skovajsová podáva demisiu na člena mandátovej 
Daniela Skovjasová podáva demisiu vzhľadom k tomu, aby nedošlo ku konfliktu, nakoľko je 
jednou z kandidátov na post predsedu ZD.  
 
Bod č.26: Zhromaždenie delegátov SRVS týmto hlasovaním schvaľuje postup v zmysle 
článku 6 ods. 2 štatútu  ŠRVŠ SR 
Hlasovanie č.7 
Prítomní: 61 
Za: 52 
Proti:1 
Zdržali sa: 1 
Delegáti súhlasili s verejným hlasovaním.  
 
Bod č.27: Voľba overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnuté Martina Rypáková, Zuzana Kubicová, Miriama 
Belejová, Katarína Páleníková.  
Hlasovanie č. 8 
Prítomní: 59 
Za:  50 
Proti: 0 
Zdržali sa hlasovania: 7 
Martina Rypáková, Zuzana Kubicová, Miriama Belejová, Katarína Páleníková boli zvolené za 
overovateľov zápisnice. 
Delegáti súhlasili s vereným hlasovaním.  
 
Bod č.28: Prezentácia kandidátov na post predsedu ZD ŠRVŠ 
Blažej Majdiak predstavil kandidátov na post predsedu ZD ŠRVŠ. 
Na post predsedu ZD ŠRVŠ kandiduje a prezentoval sa Vladimír Hardoň, otázky položila 
Katarína Páleníková.  
Na post predsedu ZD ŠRVŠ kandiduje a prezentovala sa Daniela Skovjasová, otázky položili 
Vladimír Hostrič a Alica Horváthová, Miriam Belejová, Marek Dufala. Ladislav Balog sa 
zapojil do diskusie.  
 
Bod č. 29: Hlasovanie o mandátovej komisií 
Lukáš Kopanický bol navrhnutý na predsedu mandátovej komisie.  
Lukáš Kopanický bol zvolený za predsedu mandátovej komisie.  
 
Bod č.30: Hlasovanie o nominovaných kandidátoch na post predsedu ZD ŠRVŠ 
Hlasovanie č.9 Hlasovanie bolo tajné. 
Vladimír Hardoň: 36 
Daniela Skovajsová: 14 
Zdržali sa hlasovania: 10 
Na post predsedu ZD ŠRVŠ bol nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov zvolený 
Vladimír Hardoň.  
 
Bod č.31: Prezentácia kandidátov na post podpredsedu VZ ŠRVŠ 
Vladimír Hardoň predstavil kandidáta na post podpredsedu ZD ŠRVŠ. 
Na post podpredsedu ZD ŠRVŠ kandiduje a prezentoval sa Tomáš Polák. 
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Bod č.32: Hlasovanie o nominovanom kandidátovi na post podpredsedu VZ ŠRVŠ 
Hlasovanie č.10  Hlasovanie bolo tajné. 
Za: 37 
Proti: 14 
Zdržali sa hlasovania: 9 
Na post podpredsedu VZ ŠRVŠ dol nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov zvolený 
Tomáš Polák.  
 
Bod č. 33: Návrh členov mandátovej komisie 
Za členov mandátovej komisie boli navrhnutí Jozef Gálik, Páleníková Katarína, Jana 
Gasperová, Lukáš Kopanický, Vladimír Hojstrič, Marta Borovská.  
 
Bod č. 34: Voľba členov mandátovej komisie 
Hlasovanie č. 11 
Za: 53 
Proti: 1 
Zdržali sa: 5 
Za členov mandátovej komisie boli zvolení Jozef Gálik, Páleníková Katarína, Jana 
Gasperová, Lukáš Kopanický, Vladimír Hojstrič, Marta Borovská.  
Delegáti súhlasili s verejným hlasovaním.  
 
Bod č.35: Prezentácia kandidáta na post predsedu ŠRVŠ 
Vladimír Hardoň predstavil kandidátov na post predsedu ŠRVŠ. 
Na post predsedu  ŠRVŠ kandiduje a prezentoval sa Maroš Klika, delegáti položili otázky 
kandidátovi.  
 
Bod č.36: Hlasovanie o nominovaných kandidátovi na post predsedu ŠRVŠ 
Hlasovanie č.12 Hlasovanie bolo tajné. 
Prítomní: 61 
Za: 24 
Proti: 30 
Zdržali sa hlasovania: 6 
Kandidát nebol zvolený.  
 
Bod č.37: Kandidát na post predsedu ŠRVŠ stiahol svoju kandidátku v druhej voľbe. 
 
Bod č.38: Predseda ZD ŠRVŠ Vladimír Hardoň navrhol 30 minút na nomináciu nových 
kandidátov predsedu ŠRVŠ 
Predseda ZD ŠRVŠ Vladimír Hardoň poďakoval kandidátovi Marošovi Klikovi za jeho 
kandidatúru a  podal návrh na 30 minút na návrh kandidátov na post predsedu ŠRVŠ.  
 
Bod č.39: Prezentácia kandidáta na post podpredsedu  ŠRVŠ SR 
Vladimír Hardoň predstavil kandidátov na post podpredsedu  ŠRVŠ. 
Na post podpredsedu  ŠRVŠ kandiduje a prezentoval sa Peter Olexa, delegáti položili otázky 
kandidátovi.  
 
Bod č.40: Matej Hotovčín podal procedurálny návrh  
Matej Hotovčín podal procedurálny návrh na to, aby otázky kandidátom kládli bývalý  
delegáti na jednotlivých postoch.  
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Návrh bol jednohlasne schválený.  
 
Bod č.41: Prezentácia kandidátov na post tajomníka pre zahraničie  ŠRVŠ SR.  
Vladimír Hardoň predstavil kandidátov na post tajomníka pre zahraničie ŠRVŠ.  
Na post tajomníka pre zahraničie ŠRVŠ kandiduje a prezentoval sa Radoslav Zemko, delegáti 
položili otázky kandidátovi.  
Na post tajomníka pre zahraničie ŠRVŠ kandiduje a prezentoval sa Martin Szabo, delegáti 
položili svoje otázky kandidátovi.  
 
Bod č.42: Prezentácia kandidátov na post tajomníka pre akademické záležitosti  ŠRVŠ 
SR.  
Vladimír Hardoň predstavil kandidátov na post tajomníka pre akademické záležitosti ŠRVŠ.  
Na post tajomníka pre zahraničie ŠRVŠ kandiduje a prezentovala sa Katarína Stoláriková, 
delegáti položili otázky kandidátovi.  
 
Bod č.43: Prezentácia kandidátov na post tajomníka pre  vnútorné záležitosti  ŠRVŠ SR.  
Vladimír Hardoň predstavil kandidátov na post tajomníka pre ŠRVŠ.  
Na post tajomníka  pre vnútorné záležitosti ŠRVŠ kandiduje Ján Kvak a prezentoval ho 
v zastúpení Lukáš Antálek, nakoľko sa momentálne nachádzal na Erasmuse.   
Na post tajomníka pre vnútorné záležitosti ŠRVŠ kandiduje a prezentovala sa Alica 
Horváthová, delegáti položili otázky kandidátovi.  
 
Bod č.44: Prezentácia kandidátov na post tajomníka pre  finančné záležitosti ŠRVŠ SR.  
Vladimír Hardoň predstavil kandidátov na post tajomníka pre finančné záležitosti ŠRVŠ.  
Na post tajomníka pre finančné záležitosti ŠRVŠ kandiduje a prezentoval sa Andrej Babej, 
delegáti položili otázky kandidátovi.  
Na post tajomníka pre finančné záležitosti ŠRVŠ kandiduje a prezentovala sa Zuzana 
Halušová, delegáti položili otázky kandidátovi.  
Na post tajomníka pre finančné záležitosti ŠRVŠ kandiduje a prezentoval sa Július Jakab, 
delegáti položili otázky kandidátovi.  
 
Bod č.45: Prezentácia kandidátov na post PR ŠRVŠ SR.  
Vladimír Hardoň predstavil kandidátov na post PR ŠRVŠ.  
Na post PR ŠRVŠ kandiduje a prezentovala sa Andrea Jančárová, delegáti položili otázky 
kandidátovi.  
 
Bod č.46: Prezentácia kandidátov na post predsedu ŠRVŠ. 
Vladimír Hardoň predstavil kandidátov na post predsedu ŠRVŠ.  
Na post predsedu ŠRVŠ kandiduje a prezentoval sa Juraj Tilesch, delegáti položili otázky 
kandidátovi.  
 
Bod č.47: Predstavenie reprezentantov organizácie V4 
Matej Hotovčin predstavil reprezentantov organizácie V4. 
 
Bod č.48: Hlasovanie o nominovaných kandidátoch na post predsedu ŠRVŠ 
Hlasovanie č.13 Hlasovanie bolo tajné. 
Celkový počet:  
Prítomní: 59 
Za: 35 
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Proti: 1 
Zdržali sa hlasovania: 23 
Nasledovať bude druhé kolo volieb. 
 
Bod č.49: Procedurálny návrh  predsedu ZD ŠRVŠ na 10 minútovú prestávku 
Vladimír Hardoň navrhol procedurálny návrh na 10 minútovú prestávku.  
 
Bod č.50: Druhé kolo hlasovania na post predsedu ŠRVŠ 
Vladimír Hardoň informoval o tom, že k zmene kandidáta nedošlo. Nasledovať bude druhé 
kolo.  
 
Bod č.51: Prezentácia Asociácie doktorandov Slovenska ADS 
Matej Hotovčin predstavil zúčastnených reprezentantov asociácie Michal Šefara a Ján Janáč. 
Úlohou Asociácie doktorandov Slovenska je združovať všetkých doktorandov, ktorí sú 
študentmi v denných formách doktorandského štúdia a záujemcov o vedeckú činnosť na pôde 
univerzít. Michal Šefár prezentoval krátkodobé a dlhodobé ciele, ktoré sú hlavnými prioritami 
Asociácie doktorandov Slovenska. Predstavenie PPP (Private Public Partnership)  spolupráca 
medzi súkromným a verejným sektorom. Ako Asociácia doktorandov Slovenska majú záujem 
vytvárať a získavať nové granty na projekty. Michal Šefara prezentoval budúce kroky ADS 
ako sú nová reklamná kampaň, rozšírenie v regiónoch, systematizácia a nový manažment, 
rizikový kapitál, benefity pre členov, finančné výhody. Delegáti, ktorí by mali záujem 
o bližšie informácie môžu ich nájsť na  www.ads.sk alebo svoje otázky formulovať na e-mail 
rada@ads.sk.  
Delegáti sa zapojili do diskusie.  
 
Bod č.52: Druhé kolo hlasovania o  nominovanom kandidátovi na post predsedu ŠRVŠ 
Hlasovanie č.14 Hlasovanie bolo tajné. 
Prítomní: 59 
Za: 46 
Proti: 2 
Zdržali sa hlasovania: 11 
Nasleduje tretie kolo volieb. 
 
Bod č.53: Poslankyňa Európskeho parlamentu prezentovala prácu v Európskom 
parlamente 
Poslankyňa Európskeho parlamentu prezentovala svoju prácu v Európskom parlamente. Jej 
hlavnou náplňou je venovať sa problematike mládeže a vzdelávania.  Pojednávala o väzbách 
medzi európskym parlamentom a organizáciami, ktoré sa venujú problematike mládeže 
a vzdelávania na Slovensku. Poslankyňa poukázala na fungovanie parlamentu, postupy pri 
prijímaní návrhov a aktuálnych problémoch, ktoré sa pojednávajú a schvaľujú. V súčasnej 
dobe sa diskutuje o spolupráci vysokých škôl, prehodnocovaní Bolonského procesu, nakoľko 
na každej katedre je odlišný systém. Delegáti sa zapojili do diskusie. Andrea  
 
Bod č.54: Tretie kolo hlasovania o nominovanom kandidátovi na post predsedu ŠRVŠ 
Hlasovanie č.15 Hlasovanie bolo tajné 
Prítomní: 55 
Za: 42 
Proti: 1 
Zdržali sa hlasovania: 12 
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Nasleduje nová voľba predsedu ŠRVŠ 
 
Bod č.55: Predseda ZD ŠRVŠ otvoril priestor na podávanie kandidátky na post 
predsedu 
Nakoľko nebol zvolený predseda ŠRVŠ  Vladimír Hardoň  dal priestor na  podávanie 
kandidátky na post predsedu.  
 
Bod č.56: Prezentácia Erasmus student network ESN 
Matuš Meričko oboznámil s činnosťou ESN, rôzne projekty, ktoré s touto organizáciou 
súvisia ako napríklad Erasmus Cinema. Medzi hlavné aktivity ESN patrí spolupráca 
s národnou agentúrou a koordinátormi. Organizácia sleduje odozvy študentov, ktorí sa 
zúčastnili jednotlivých Exchange programov a posúva ďalej tieto reakcie európskej komisií. 
Táto komisia reaguje na podnety od študentov. Delegáti sa zapojili do diskusie.  
 
Bod  č.57: Prvé kolo tretej voľby predsedu ŠRVŠ SR 
Vladimír Hardoň predstavil kandidátov na post predsedu ŠRVŠ.  
Na post predsedu ŠRVŠ kandiduje Juraj Tilesch.  
Hlasovanie č.16 Hlasovanie bolo tajné.  
Prítomní: 55 
Za: 52 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 
Na post predsedu ŠRVŠ bol nadpolovičnou väčšinou všetkých delegátov zvolený Juraj Tilesch.  
 
Bod č.58: Stratégia 2020 
Matej Hotorčin prezentoval dopad stratégie 2020 na Lisabonskú stratégiu, ktorej cieľom bolo 
vytvorenie z EÚ konkurencieschopnú a trvalo rastúcu ekonomiku.  Matej prezentoval hlavné 
ciele, ktoré kladie ESU od EÚ lídrov.  
Do diskusie sa zapojili Matej Hotorčin, Daniela Skovjasová, Juraj Jakab a ďalší delegáti.  
 
Bod č.59: Prezentácia kandidátov na post tajomníka sociálnych vecí ŠRVŠ. 
Juraj Tilesch predstavil kandidáta na post tajomníka pre sociálne veci ŠRVŠ.  
Na post tajomníka pre sociálne veci ŠRVŠ kandiduje a prezentoval sa Peter Novák, delegáti 
položili otázky kandidátovi.  
 
Bod č.60: Prezentácia kandidátov na post podpredsedu ŠRVŠ. 
Juraj Tilesch predstavil kandidáta na post podpredsedu ŠRVŠ.  
Na post tajomníka pre sociálne veci ŠRVŠ kandiduje a prezentovala sa Jana Gasperová 
delegáti položili otázky kandidátovi.  
  
Bod č.61: Presentation of V4.  
Andrea uvítala členov V4. Ondřej Lébl prezentoval koľko univerzít na území Českej 
republiky je reprezentovaných cez V4. Najdôležitejšie body konferencie v Českej republiky 
boli zamerané na vysokoškolské vzdelanie. Väčšina súkromných vysokých škôl majú problém 
s tým, že nemajú zvolených žiadnych delegátov. Hlavné aktivity na ktoré sa zameriava V4 sú 
prezentované pred všetkým študentmi na verejnosti. Hlavnými partnermi V4 sú vláda Českej 
republiky, akademické senáty vysokých škôl, akreditačné komisie, vedecké akadémie. Viac 
informácií môžete získať na webovej stránke www.skrvs.cz. Vzájomná spolupráca medzi V4 
a ŠRVŠ je na veľmi dobrej úrovni.  
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Delegáti sa zapájali do diskusie.  
Marek Baráński z Krakowa prezentoval prezentáciu zo zahraničnými centrami V4,  napríklad 
v Ukrajine funguje program UASS, BOM + V4 + MedNet v ESU.  Okrem iného prezentoval 
poľský PSRP, ktorý predstavuje dve rôzne úrovne. Napriek tomu, že je to rozdelené 
organizácia V4 podporuje obidve úrovne rovnako.  PSRP je financovaný ministerstvom 
z rozpočtu. Delegáti sa zapájali do diskusie.  
Marcell Gáspár prezentoval Hook – The Nation Union of Students v Maďarsku.   
 
Bod č. 62: Jana Gasparová sa vzdáva postu vo volebnej komisií.  
Jana Gasperová podala demisiu postu volebnej komisie.  
 
Bod č.63: Hlasovanie o nominovaných kandidátoch na post podpredsedu ŠRVŠ SR.  
Hlasovanie č.17 Hlasovanie bolo tajné. 
Juraj Tilesch predstavil kandidáta na post podpredsedu ŠRVŠ.  
Na post predsedu ŠRVŠ kandidujú Peter Olexa a Jana Gasperová.  
Prítomní: 54 
Peter Olexa: 25 
Jana Gasperová:29 
Zdržali sa hlasovania:0 
Na post podpredsedu ŠRVŠ bola nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov zvolená Jana 
Gasperová.  
 
Bod č.64: Hlasovanie o nominovanom kandidátovi na post tajomníka pre sociálne 
záležitosti  ŠRVŠ SR.  
Hlasovanie č.18  Hlasovanie bolo tajné. 
Juraj Tilesch predstavil kandidáta na post tajomníka pre sociálne záležitosti ŠRVŠ.  
Kandiduje Peter Novák.  
Za: 50 
Proti: 2 
Zdržali sa hlasovania: 2 
Na post tajomníka pre sociálne záležitosti ŠRVŠ dol nadpolovičnou väčšinou prítomných 
delegátov zvolený Peter Novák. 
 
Bod č.65: Hlasovanie o nominovaných kandidátoch na post tajomníka pre zahraničné 
záležitosti ŠRVŠ SR.  
Hlasovanie č.19  Hlasovanie bolo tajné. 
Juraj Tilesch predstavil kandidáta na post tajomníka pre zahraničné záležitosti ŠRVŠ.  
Na post predsedu ŠRVŠ kandidujú Martin Szabo a Radoslav Zemko 
Prítomní: 54 
Martin Szabo:34 
Radoslav Zemko:13 
Zdržali sa hlasovania: 5 
Na post tajomníka pre zahraničné záležitostí ŠRVŠ dol nadpolovičnou väčšinou prítomných 
delegátov zvolený Martin Szabo.  
 
Bod č. 66: Hlasovanie o nominovaných kandidátoch na post tajomníka pre akademické 
záležitosti ŠRVŠ SR.  
Hlasovanie č.20  Hlasovanie bolo tajné. 
Juraj Tilesch predstavil kandidáta na post tajomníka pre akademické záležitosti ŠRVŠ.  
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Na post tajomníka pre akademické záležitosti kandiduje Katarína Stoláriková.  
Prítomní:54 
Za:36 
Proti:4 
Zdržali sa hlasovania: 14 
Na post tajomníka pre akademické záležitosti ŠRVŠ bola nadpolovičnou väčšinou prítomných 
delegátov zvolená Katarína Stoláriková.  
 
Bod č.67: Hlasovanie o nominovaných kandidátoch na post tajomníka pre vnútorné 
záležitosti ŠRVŠ SR.  
Hlasovanie č.21 Hlasovanie bolo tajné. 
Juraj Tilesch predstavil kandidáta na post tajomníka pre vnútorné záležitosti ŠRVŠ.  
Na post tajomníka pre vnútorné záležitosti ŠRVŠ kandidujú Alica Horváthová a Ján Kvak.  
Prítomní: 54 
Alica Horváthová: 29 
Ján Kvak: 18 
Zdržali sa hlasovania: 7 
Na post tajomníka pre vnútorné záležitosti ŠRVŠ dol nadpolovičnou väčšinou prítomných 
delegátov zvolená Alica Horváthová .  
 
Bod č.68: Hlasovanie o nominovaných kandidátoch na post tajomníka pre finančné 
záležitosti ŠRVŠ SR.  
Hlasovanie č.22 Hlasovanie bolo tajné. 
Juraj Tilesch predstavil kandidáta na post tajomníka pre finančné záležitosti ŠRVŠ.  
Na post  kandidujú Andrej Babej, Zuzana Halušková a Július Jakab.  
Prítomní: 54 
Andrej Babej: 7 
Zuzana Halušová: 21 
Július Jakab: 6 
Zdržali sa hlasovania: 20 
Nasleduje druhé kolo.  
 
Bod č.69: Hlasovanie o nominovaných kandidátoch na post PR ŠRVŠ SR.  
Hlasovanie č.23 Hlasovanie bolo tajné. 
Juraj Tilesch predstavil kandidáta na post PR ŠRVŠ.  
Na post kandiduje Andrea Jančárová.  
Prítomní: 54 
Za: 45 
Proti: 3 
Zdržali sa hlasovania: 6 
Na post PR ŠRVŠ dol nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov zvolená Andrea 
Jančárová.  
 
Bod č.70: Druhé kolo hlasovania o nominovaných kandidátoch na post tajomníka 
finančných záležitosti ŠRVŠ SR.  
Hlasovanie č.24 Hlasovanie bolo tajné. 
Juraj Tilesch predstavil kandidáta na post tajomníka pre finančné záležitosti ŠRVŠ.  
Na post kandidujú Andrej Babej, Zuzana Halušová a Július Jakab.  
Prítomní: 54 
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Andrej Babej: 9 
Zuzana Halušová: 26  
Zdržali sa hlasovania: 19 
Nasleduje tretie kolo.  
 
Bod č.71: Tretie kolo hlasovania o nominovaných kandidátoch na post tajomníka  pre 
finančné záležitosti ŠRVŠ SR. 
Hlasovanie č.25 Hlasovanie bolo tajné. 
Juraj Tilesch predstavil kandidáta na post tajomníka pre finančné záležitosti ŠRVŠ.  
Na post kandidujú Andrej Babej, Zuzana Halušová a Július Jakab.  
Prítomní: 54 
Andrej Babej: 7 
Zuzana Halušová: 21 
Zdržali sa hlasovania: 25 
Nasleduje druhá voľba.  
 
Bod  č.72: Hlasovanie o nominovaných kandidátoch na členov kontrolnej rady.  
Hlasovanie č. 26 Hlasovanie bolo tajné. 
Juraj Tilesch predstavil kandidátov na členov kontrolnej rady.  
Na členov kontrolnej rady ŠRVŠ kandidujú Andrea Ferenčáková, Andrej Praženica, Vladimír 
Hojstrič, Ladislav Balog, Blažej Majdiak. 
Prítomní:54 
Andrea Ferenčáková: 27 
Andrej Praženica: 43 
Vladimír Hojstrič: 29 
Blažej Majdiak: 35 
Zdržali sa hlasovania: 0 
Za členov  kontrolnej rady boli zvolení nadpolovičnou väčšinou  prítomných delegátov 
Andrej Praženica, Blažej Majdiak, Vladimír Hojstrič.  
 
Bod č.73: Druhá voľba o nominovaných kandidátoch na tajomníka pre finančné 
záležitostí.  
Hlasovanie č.27 Hlasovanie bolo tajné.  
Juraj Tilesch predstavil kandidátov na post tajomníka pre finančné záležitostí.  
Na post tajomníka pre finančné záležitostí ŠRVŠ kandidujú Lenka Čurilová, Július Jakab, 
Zuzana Halušová.  
Prítomní: 53 
Lenka Čurilová: 22 
Július Jakab: 4 
Zuzana Halušová:27 
Zdržali sa hlasovania: 
Na post tajomníka finančných záležitostí bola nadpolovičnou väčšinou hlasov zvolená Zuzana 
Halušová.  
 
Bod č.74: Hlasovanie o nominovaných kandidátoch na členov právnej komisie ŠRVŠ 
SR.  
Hlasovanie č. 28  
Juraj Tilesch predstavil kandidátov na post členov  právnej komisie.  
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Za členov právnej komisie kandidujú Lukáš Cisko, Rudolf Bott, Erik Bednár, Matej Hrnčiar, 
František Lipták.  
Prítomní:50 
Za: 34 
Proti: 4 
Zdržali sa: 12 
Za členov právnej komisie boli zvolení: Lukáš Cisko, Rudolf Bott, Erik Bednár, Matej 
Hrnčiar, František Lipták 
 
Nedeľa 06.06.2010 
 
Bod č. 75: Financie 
Bývalý tajomník pre financie Marek Sedmák pojednával o hospodárenie ŠRVŠ v roku 2009.  
Predpokladaný rozpočet na rok 2009 bol 9200 €, ale nakoľko MŠ znížilo rozpočet o 20%, 
rozpočet ŠRVŠ  SR sa pohyboval okolo výšky 7350 €. Matej Hotovčin doplnil prezentáciu 
Mareka Sedmáka o tom, keď informoval, že aj napriek nízkemu rozpočtu dokáže ŠRVŠ SR 
vyžiť.  
Delegáti sa zúčastnili diskusie.  
 
Bod č. 76: Bolonskí experti 
Bolonská expertka Mgr. Veronika Pazmányová prezentovala kreditný systém v školstve a 
mobility študentov.  
 
V Liptovskom Mikuláši  06.06.2010  
 
Zapísala: Martina Vajdelová 
      

 
Overovatelia:   
 
Miriama Belejová, v.r.  
 
Zuzana Kubicová, v.r.   
 
Katarína Páleníková, v.r.  
 
Martina Rypáková, v.r.    
 

 
 
 

 
Vladimír Hardoň, v.r. 

                Predseda zhromaždenia delegátov 
  
 
 


