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ZÁPISNICA 
Zasadnutie predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl SR 

Ústav informácii a prognóz školstva, Staré grunty 52. 
Bratislava 

 
22. januára 2011 

 
  PROGRAM: 
   

1. Otvorenie 

2. ESN Slovakia 

3. Voľby delegáta do Rady Erasmus 

4. Valné zhromaždenie delegátov 

5. CC USA 

6. Komplexná novela zákona o VŠ 

7. Novela zákona o zdravotnom poistení 

8. AK 

9. Spolupráce s ministerstvami 

10. ŠRVŠ OZ 

11. Iuventa, videozivotopis.sk 

12. Metodika rozpisu financií 

13. Profesia (16.‐17.2.) 

14. Web ŠRVŠ SR 

15. SK RVS Praha 

16. V4 Poľsko 

17. Bolonský expert 

18. Menovacie dekréty 

19. Admin ŠRVŠ 

20. Student camp 

21. Ukončenie 
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  1. Otvorenie 
  Predseda ŠRVŠ  Juraj Tilesch otvoril  zasadnutie  (11:00 hod) a privítal všetkých prítomných 
členov predsedníctva (prezenčná listina). 
 
  2. ESN SLOVAKIA 
  Prezentácia ESN SLOVAKIA, to, ako funguje, o ich spolupráci, dohodli sme sa na spolupráci, 
a že zástupca za ERASMUS bude užšie spolupracovať s ESN. 
 
  3. Voľba do rady pre Erasmus 
  Juraj Tilesch prečítal motivačné listy všetkých 5 kandidátov, ktorý splnili podmienky a zaslali 
CV a Motivačný list. Menovite: M. Kováčik, M. Hajnoš, G. Virostková, J. Kvak. 
 
Hlasovanie č. 1: tajné hlasovanie  
Prítomní : 7 
Kováčik: 0 
Virostková: 0 
Kvak: 1 
Hajnoš: 6 
 
Bol zvolený delegát Miroslav Hajnoš. 
 
 
  4. Valné zhromaždenie  
  Hotel sa určí do 25.  januára a zašle sa mail Vladkovi Hardoňovi, aké sú ponuky od hotelov 
a či  sú  voľné  na  termín  25.  –  27.  február,  prípadne  4.  –  6. marec.  Ďalšie  valné  zhromaždenie 
predbežne 6. – 8. máj. Program Valného zhromaždenia – dohodli sme sa, že najnosnejšou témou 
bude komplexná novela VŠ zákona a táto téma sa otvorí hneď v piatok. 
 
  5. CC USA 
  Boli sme požiadaní o spoluprácu, pozveme ich na najbližšie valné zhromaždenie a začneme 
s nimi spoluprácu.    
 
  6. Komplexná novela zákona o VŠ 
  Pripomienky k novelám budeme zasielať priamo p. ministrovi, p. Jurkovičovi, p. Plavčanovi.  
Zhodli sme sa, že nie je doriešená personálna otázka zastúpenia ŠRVŠ SR v pracovnej skupine.  
 
Ján Kvak predstavil zloženie pracovnej skupiny, ktorá bude tvoriť zákon. Celkovú pracovnú skupinu 
tvorí 19  členov.  Ján prezentoval  svoju  víziu,  že  všetky námety  sa majú posielať prostredníctvom 
neho.  Minulý  týždeň  prišli  Jánovi  dokumenty,  z ktorých  výťah  nám  pošle  a bude  nám  ich 
prezentovať. Chce vždy 2 dni pred stretnutím na Ministerstve spraviť stretnutie workgroupu,  
taktiež  chce  aby bol workgroup  rozdelený a viac  špecifikovaný na  jednotlivé  sekcie, napr.  granty 
alebo  financovanie... Budú sa  tam  riešiť mobility, odoberanie  titulov, kariérny postup profesorov, 
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zverejňovanie záverečných prác. Bolo dohodnuté stretnutie pracovnej skupiny vzdelávanie na 29. 1. 
2011 o 9:30. Dohodli sme sa, že WG si spraví koncept a zámer, ktorý budeme chcieť zapracovať do 
navrhovanej  komplexnej  novely  vysokoškolského  zákona. Dohodli  sme  sa,  že  bude  zaslaný mail 
delegátom ŠRVŠ SR, nech sa rozdelia začlenia do  jednotlivých sekcii, kde sa delegáti zamerajú na 
konkrétne témy.  Konkrétne rozdelenie bude priložené k zápisnici. Szabo zistí, ako je to v ostatných 
krajinách s postavením študenta do 1. marca 2011. 
   
  7. Novela zákona o zdravotnom poistení 
  Zašleme  list na Úrad vlády, kde požiadame o spoluprácu pri kreovaní.  ŠRVŠ bude naďalej 
dbať na to, aby sa súčasná novela vrátila do svojej pôvodnej podoby.  
    
  8. Akreditačná komunikácia 
  Na ďalšiu Akreditačnú komisiu pôjde Katka a Juraj a prednesú naše problémy, ktoré študenti 
vidia  pri  akreditácii.  Budú  sa  snažiť,  aby  študenti  boli  prizvaní  do  ďalšieho  kola  komplexnej 
akreditácie škôl. 
 
  9. Oslovenie ministerstiev  
  Lukáš Cisko vypracuje dokument, ktorý zašleme na ministerstvo, kde  ich požiadame, že ak 
budú prejednávať záležitosti týkajúce sa spolupráce, oslovia nás.  Do 28. januára 2011 
   
  10. ŠRVŠ, o.z. 
  Zuzana Halušová informovala o aktuálnom vývoji v ŠRVŠ, o.z. Informovala o stretnutí zo dňa 
20.  januára,  kde  sa  stretol  výkonný  výbor  spolu  s kontrolnou  komisiou.  Bola  prijatá  smernica 
o prijatí  členov  v pomere  25/25  starých  a nových. Bolo prijaté  rozhodnutie,  že  členský príspevok 
bude 10€. Na prijatie je potrebné zaslať CV a motivačný list, taktiež dokladovať nejakým spôsobom, 
že bol delegátom ŠRVŠ . Keď delegátovi skončí mandát , musí sa preregistrovať.  
OZ  sa  uzhodlo,  že  uzavrie  uznesenie  na  financovanie  EVENTU  ŠRVŠ  SR.  Ďalej  boli  odovzdané 
dokumenty o fungovaní ŠRVŠ, o.z. do Dozornej rady. Od v 23. prebieha konkurz na pozíciu účtovník, 
delegát  na  spoluprácu  s Iuventou,  Kontrolná  rada  Nadácia  Intenda.  Delegát  na  spoluprácu  s 
Iuventou bude až na valnom zhromaždení.  
   
  11. Iuventa, videoživotopis 
  Zuzana Halušová prezentovala nadáciu Iuventa a projekty videoživotopis.  
 
  12. Rozpis dotácii 

Do 26.  januára posielať podnety Halušovej   k rozpisu dotácii. Zuzana  to 30.  januára pošle 
Tileschovi.  
   
  13. Profesia Days 16‐17.2 
  Vedúci 1. dňa – K. Stoláriková, vedúci 2. deň – Igor Doboš. Nájdeme 4 delegátov, ktorí budú 
v jednotlivých dňoch v stánku. Dnes sa to zavesilo na googlegroups, nahlásia sa do 28. februára. 
 

14. ŠRVŠ web 
Požiadame  všetkých  delegátov,  aby  požiadali  svoje  školy,  aby  si  umiestnili  na  svojich 



   Študentská rada vysokých škôl SR 
 

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

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

webových stránkach naše logo a web školy.  
 
15. SK RVŠ  
Zistíme počet pozvaných členov za ŠRVŠ a na základe toho sa rozhodneme. 
 
16. V4 – Wroclaw 
Nakoľko bude zameraný na T4SCL  ,  jedným z členov bude Stoláriková. Ďalší členovia budú 

Tilesch,  Szabo  a jedného  delegáta  ešte  vyberieme.  Na  základe  toho,  kto  bude mať  záujem  sa 
venovať slovenskému ombudsmanovi a pôjde sa zaškoliť do Poľska.  

 
17. Bolonský expert 
Na  základe  absolvovanie  bolonského  tréningu  predsedníctvo  ŠRVŠ  SR  menovalo  Igora 

Doboša za Bolonského experta.   
 
  18. Menovacie dekréty 
  Zverejníme  zoznam  delegátov  ŠRVŠ  SR,  nech  sa  každý  delegát  vyjadrí,  či  je  ich  meno 
napísané  správne  a následne  Alica  Horváthová  do  7.  februára  jeden  celý  súbor,  ktorý  bude 
obsahovať  všetky  dekréty  pre  všetkých  platných  delegátov  ŠRVŠ  SR. Následne Gasperová  to  dá 
vytlačiť a Tilesch to podpíše a dá zalaminovať.  
 
  19. Admini pre správu  webovej stránky a emailovej schránky a googlových skupín 
Budú Andrej Praženica a Kristián Valentín. Ich prácu im ešte priamo vysvetlí Tilesch.  
 

20. Student Summer Camp  
Martin Szabo založí pracovnú skupinu, kde sa začne intenzívne venovať  Summer Camp.  

   
 
Zapísala Jana Gasperová 


