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Piatok 25.10.2011 

Bod č.1: Otvorenie zasadnutia 

Bc. Vladimír Hardoň, predseda VZ ŠRVŠ SR otvoril 4. zasadnutie Valného zhromaţdenia 

ŠRVŠ SR pre volebné obdobie 2010-2012. Delegátov privítal aj predseda ŠRVŠ SR Juraj 

Tilesch. 

 

Bod č.2: Praktické informácie 

Predseda VZ ŠRVŠ oboznámil delegátov s informáciami o organizačnom a technickom 

zabezpečení priebehu celého Valného zasadnutia a o funkcii tzv. zelenej karty, ktorej účelom je 

urýchlenie vyjadrenia všeobecného súhlasu s konkrétnymi návrhmi. 

 

Bod č.3: Voľba zapisovateľov 

Za zapisovateľku bola navrhnutá Stanislava Slíšková (SPU Nitra). 

Hlasovanie č. 1 

Prítomní: 53 

Za: 53 

Proti: 0 

Zdrţal sa: 0 

Valné zhromaţdenie ŠRVŠ SR zvolilo za zapisovateľku Stanislavu Slíškovú. 

 

Bod č.4: Voľba overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Bc. Michal Ondruška (STU) a Jana Francúzová 

(PU). 

Hlasovanie č. 2 

Prítomní: 53 

Za: 52 

Proti: 0 

Zdrţal sa: 1 



 

Študentská rada vysokých škôl  SR 
(Zápisnica: Senec 25. – 27.03. 2011) 

 

4 
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 

 

 

Valné zhromaţdenie ŠRVŠ zvolilo za overovateľov zápisnice Bc. Michala Ondrušku a Janu 

Francúzovú.  

 

Bod č.4: Návrhy na zmenu programu a schválenie programu 

Bc. Vladimír Hardoň oboznámil delegátov s programom na VZ v Senci. 

Diskusia:  

- Jana Gasperová (VŠEMVS) navrhla doplnenie programu o diskusiu ohľadom ŠRVŠ 

event-u  prijaté všeobecným súhlasom 

- Radoslav Zemko (UKF) navrhol do bodu „Rôzne“ prerokovanie občianskeho 

zdruţenia ŠRVŠ SR (ŠRVŠ o.z.)  prijaté všeobecným súhlasom 

Hlasovanie č. 3 

Prítomní: 57 

Za: 55 

Proti: 0 

Zdrţal sa: 2 

Valné zhromaţdenie ŠRVŠ prijalo predloţený program aj s navrhovaným doplneniami. 

 

Bod č.5: Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia ŠRVŠ v Piešťanoch 

VZ ŠRVŠ  berie zápisnicu z posledného zasadnutia v Piešťanoch na vedomie bez 

pripomienkovania. 

Hlasovanie č. 4 

Prítomní: 59 

Za: 58 

Proti: 0 

Zdrţal sa: 1 

Valné zhromaţdenie ŠRVŠ schválilo zápisnicu z VZ ŠRVŠ SR v Piešťanoch. 
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Bod č.6: Príprava na diskusiu s ministrom ŠVVaŠ SR Ing. Eugenom Jurzycom 

Príprava na diskusiu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR zahŕňala 

zosumarizovanie hlavných i vedľajších aktuálnych problematík týkajúcich sa študentov v SR, 

akými sú napríklad základné práva študentov, novela zdravotného poistenia upravujúca 

povinnosti študentov nad 26 rokov a doktorandov nad 30 rokov odvádzať zdravotné odvody, 

diskusia o študentskom ombudsmanovi a akreditačnej komisie, ako i riešenie otázky štatútu 

študenta. 

        Diskusia: 

- Miron Breznoščák (UMB) navrhol do jednej z tém na diskusiu s ministrom Eugenom 

Jurzycom doplniť aj problematiku doktorandov - problémy so získaním študentskej 

pôţičky (rozpory o tom, či je doktorand povaţovaný za študenta alebo pedagóga)  

predsedníctvo navrhlo zaradiť túto diskusiu do príspevku riešenia komplexnej novely 

o vysokých školách  

- Radoslav Zemko (UKF) – Ako sa vyvíja situácia s realokáciou finančných prostriedkov 

do výstavby diaľníc pôvodne určených pre vedu a výskum v SR?  predseda ŠRVŠ 

Juraj Tilesch objasnil situáciu a oboznámil delegátov o pripravovanej petícii ŠRVŠ SR 

- Martin Angelovič (PU) – Veda a výskum na Slovensku nevyuţívala adekvátne finančné 

prostriedky počas uplynulého roku a poskytnuté peniaze nečerpala 

 

Bod č.6: Návšteva VZ ŠRVŠ SR Ing. Eugenom Jurzycom - ministrom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR 

VZ privítalo ministra ŠVVaŠ SR na svojom 4. zasadnutí v Senci, na ktorom pán minister 

Ing. Eugen Jurzyca predstavil valnému zhromaţdeniu svoje vízie a plány ohľadom školstva 

a vzdelávania na Slovensku v najbliţšom období. Obsahovo sa jeho úvodný príhovor týkal 

najmä týchto tém: 

- zmena systému akreditácie v rámci komplexnej novely, navrhovaná zmena prechodu od 

garanta jednotlivca k tímu, zmena garantovania študijných programov na garantovanie 

jednotlivých odborov (ako dôvod uvedená dezinformácia študentov, byrokracia) 
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- kladenie dôrazu na účasť zahraničných osobností na akreditácii, snaha o zobjektívnenie 

akreditačnej komisie 

-   sprísnenie získavania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ 

- zjednodušovanie metodiky financovania školstva (väčší dôraz na publikovanie 

pedagógov v karentovaných časopisoch, citácie) 

-  zvyšovanie kvality škôl prostredníctvom zverejňovania informácií na univerzitnom webe 

(informácie o školnom, nákladoch spojených so štúdiom, uplatnení absolventov na trhu 

práce a ich platoch po 1 a 5 rokoch, analýzach z trhu prace, prehľad nezamestnanosti 

absolventov, informácie o pedagógoch - ţivotopisy a publikácie) 

-  snaha o zmenu reputácie externého štúdia na vysokých školách v SR (rovnaká kvalita 

znalostí ako pri dennom štúdiu, rovnaký počet kreditov v oboch formách štúdia) 

-   hľadanie ciest k zrovnoprávneniu verejných a súkromných vysokých škôl 

 

Diskusia: 

- Martin Angelovič (PU) – Prečo SR o sebe hovorí, ţe buduje vzdelanostnú ekonomiku, 

keď percento z HDP určené na financovanie školstva je šokujúco nízke, v porovnaní 

s ČR dokonca 3x niţšie, napriek tomu ţe ČR sa nachádza v pomerne rovnakej finančnej 

situácii?  Minister Ing. Eugen Jurzyca navrhol preverenie týchto údajov, 

súkromnému i verejnému sektoru sa predsa oplatí investovať do vzdelávania, vyjadril 

dôveru, ţe mnoţstvo fin. prostriedkov pre VŠ sa bude zvyšovať, pretoţe minister 

financií bude prihliadať na odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. 

- Sú nejaké plány či návrhy ako riešiť otázku štatútu doktorandov a ich nejednoznačne 

definovanej pozície „študent-pedagóg“ kvôli zohľadňovaniu v sociálnych a iných 

záleţitostiach, akými sú napríklad moţnosť čerpania študentskej pôţičky či odvody do 

zdravotných poisťovní?  Minister umoţnil delegátom zaslať návrhy na prerokovania 

a ich priloţenie ku komplexnej novele o VŠ a prisľúbil vyriešenie tejto problematiky.  
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-  Juraj Tilesch (VŠM) - 1) Zbieranie informácií o študentoch a  ich uplatnení môţe byť     

značne zloţité, aká je predstava ministerstva ohľadom priebehu tohto procesu? 2) Ako 

sa plánuje riešiť otázka zrovnoprávnenia súkromných a vysokých škôl?  

 

     3) Prečo ministerstvo financuje náklady v ŠRVŠ SR iba delegátom z verejných a 

štátnych  vysokých škôl?  1) Ministerstvo tento problém plánuje riešiť dohodou so 

sociálnou poisťovňou, ktorá bude s jednotlivými vysokými školami spolupracovať a 

vytvárať kompletnú štatistickú databázu údajov podľa fakúlt. 3) Problém financovania 

nákladov delegátov ŠRVŠ SR zo súkromných škôl vyrieši finančné oddelenie. 

- Plánuje sa ísť mechanizmom, ktorý by porovnával fakulty z geografického hľadiska? 

Bude sa regulovať prijímanie študentov na odbory, ktoré sú v praxi lepšie zaplatené, aj 

keď na trhu práce sú potrební študenti iného zamerania, no nie sú nijako motivovaní pre 

toto štúdium, pretoţe nie je atraktívne zaplatené?  VŠ budú poskytovať pravdivé 

informácie pre potenciálnych študentov - informácie o trhu práce, o uplatnení 

konkrétneho štúdia na konkrétnej univerzite v konkrétnom kraji a o regionálnej 

nezamestnanosti, aby sa študenti sami rozhodli, čo a kde budú študovať 

- Nebolo by riešením zavedenie povinnosti monitoringu spätnej väzby od študentov, aby 

sami získavali informácie od svojich absolventov ako sa uplatnili, pričom ministerstvo 

by zabezpečilo audit týchto informácií?   Vyvíja sa snaha rokovať s orgánmi štátnej 

správy a primäť ich, aby tieto informácie sami zbierali, uvaţuje sa s takýmto postupom, 

ministerstvo vyhlásilo výzvu zvyšovania monitoringu informácií a VŠ majú záujem 

zvyšovať kvalitu informácii na svojich web stránkach. 

-   Radoslav Zemko (UKF) - Plánuje vláda zniţovať počty študentov v rámci konkrétnych 

odborov, ktoré sú prehustené? (napr. politológia UKF) Dochádza k prijímaniu 

neprimeraných počtov študentov, ktorí nemajú šancu uplatniť sa vo vyštudovanom 

odbore. Takáto situácia vedie aj k nedostatku odborných pedagógov, ktorí potom 

vyučujú predmety, na ktoré nemajú potrebné odborné znalosti.   Neplánuje sa 

zniţovanie počtu študentov, ale zvyšovanie kvality vzdelávania a informovanosti 

študentov, aby si vedeli vybrať taký študijný odbor, s ktorým sa na trhu práce uplatnia. 

-    Študentom často krát nejde o výber odboru, s ktorým majú šancu sa lepšie   uplatniť, ale 

iba o získanie titulu.  Štát môţe sledovať kvalitu vzdelávania, ale počet prijímaných 
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študentov si musí ustráţiť škola, ktorá by mala korigovať tieto počty tak, aby pripravila 

toľko študentov, koľko je trh práce schopní prijať. 

 

 

-  Jozef Holjenčík (UK) – Ako chceme na Slovensku udrţať skvelých odborníkov, ktorí 

odchádzajú pracovať do zahraničia kvôli lepším platom, a ako sa zabezpečí evidencia 

o týchto absolventoch?  Stratégia pre takéto prípady sa ešte musí vypracovať. 

-  Jedným z hodnotiacich kritérií akreditačnej komisie sú vedecké publikácie, ktoré 

vypovedajú o kvalite odborníkov pôsobiacich na škole, ale ako to vypovedá o kvalite 

vyučovacieho procesu?  Ak má škola dobrých výskumníkov,  určite sa to prejaví aj 

v pedagogickom procese, navyše sa chystajú priame merania schopností našich VŠ 

v porovnaní so svetom (medzinárodný projekt OECD). 

-  Jaroslav Abaffy (STU) - Je trend presúvania financií na VŠ s ohľadom na publikácie, 

vedu a výskum správny? VŠ by mala vzdelávať,  na vedu a výskum by mali slúţiť iné 

inštitúcie.   Je pravda, ţe niektoré VŠ neprijímajú veľa študentov, pretoţe sa im opláca 

veda a výskum, no plánuje sa zavedenie koeficientu, ktorý by charakterizoval úroveň vedy 

a výskumu na škole a podľa toho by sa prijímali aj počty študentov, neplánuje sa meniť 

systém financovania VŠ (polovica fin. prostriedkov na školy, zvyšok na študentov). 

 -  Školy by sa mali zmodernizovať, predovšetkým učebné pomôcky, malo by sa podporiť 

empirické vzdelávanie na základných školách. Ako môţe zamestnanec môţe študovať na 

tej fakulte, na ktorej je zamestnaný? Ako je moţné, ţe štud. program garantuje niekto, kto 

fakultu nepozná, nepôsobí na nej?   Rozvoj empirického vzdelávania na základných 

školách je veľmi dôleţitý, plánuje sa zavádzanie moderných interaktívnych tabúl 

a podobne. Garant, ktorý nepozná svoju fakultu je problém, v prípade výskytu takejto 

situácie treba informovať akreditačnú komisiu. Odstránením podobných problémov je 

zavedenie tzv. „tímového garanta“. 

- Vladimír Hardoň (UPJŠ) – Prechod medzi stupňami štúdia spôsobuje problém zániku 

mandátov v akademických senátoch, časté doplnkové voľby v priebehu jedného roka 

spôsobujú vysokú nestabilnosť študentskej zloţky.  Tento problém sa posunie do 

riešenia komplexnej novely o VŠ. 
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- Jutaj Tilesch (VŠM) – Sú právomoci študentov v SR plnohodnotné? Aký je názor 

ministerstva na podnety, aby sa zniţovali počty študentov v AS?   Táto téma je tieţ 

zaradená do problematík na budúci rok, pretoţe nie sú spravené medzinárodné prieskumy 

a analýzy.   

 

- Martin Angelovič (PU) – V zákone je chyba, prechod medzi jednotlivými stupňami štúdia 

je zle riešení, najmä pri prechode na doktorandské štúdium, kedy si absolvent musí hradiť 

zdravotné odvody, aţ kým nenastúpi na PhD. štúdium.   Táto situácia sa eviduje a je 

snaha o jej nápravu, vyriešilo by to aj zanikanie mandátov v akademických senátoch.  

- Jana Francúzová (PU) - Prečo je pri odbore „Ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia“ 

povinný 1 rok praxe pred nástupom na magisterské štúdium a v iných odboroch nie?  

Študenti, ktorí mali prax pred nastúpením na magisterské štúdium sa často krát v praxi 

stretávajú s veľmi pozitívnymi ohlasmi, inde v Európe je táto prax aj viac ako 1 rok, 

plánuje sa so zavedením takejto povinnosti aj na iných školách. 

- Daniela Skovajsová (ŢU) – Je moţné motivovať firmy k tomu, aby poskytovali praxe pre 

študentov, aby mali všetci, nielen zdravotníci, moţnosť nadobudnúť praktické skúsenosti? 

 Nedá sa firmy a spoločnosti nútiť, aby prijímali študentov na prax, ale ministerstvo sa 

bude snaţiť motivovať firmy k tomu, aby dali mladým ľudom šancu. 

 - Alica Horváthová (VŠVU) – Táto situácia ale môţe byť veľmi dvojsečná, zamýšľa sa 

ministerstvo aj nad tým, ţe absolventi nebudú mať moţnosť sa uplatniť po skončení štúdia, 

pretoţe pracovné pozície budú zastávať študenti na praxi ako výhodnejšia pracovná sila? 

Plánuje sa nejako riešiť problematika na VŠVU, kde študenti spadajú 5 z celkovo 6 rokov 

svojho umeleckého pôsobenia pod jedného profesora (študent nemá dostatok impulzov 

a podnetov)?  Čo sa týka počtu pracovných miest, nie je fixný, staršia generácia by mala 

nastupovať do dôchodku, aby dostali šancu mladí ľudia, dlhodobo neplatí, ţe by študenti 

na praxi vytlačili riadnych potenciálnych zamestnancov, navyše sa predpokladá rast počtu 

pracovných miest. Čo sa týka študijného problému počas pôsobenia študenta na VŠVU, 

vec je predmetom riešenia akreditačnej komisie. 

- Juraj Tilesch (VŠM) – Študenti by mali byť súčasťou akreditačnej komisie 

a akreditačného procesu ako v ostatných krajinách EU  Počas procesu komplexnej 

akreditácie je potrebný nielen pohľad zahraničných odborníkov, účasť študentov na 
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procese komplexnej akreditácie je zakotvená v zákone, no skutočnosť je naozaj taká, ţe 

študent sa procesu nezúčastňuje. Ministerstvo prisľubuje zmenu najneskôr do komplexnej 

novely. 

 

 

- Jana Gasperová (VŠEMVS) – Bolo by ministerstvo ochotné obrátiť sa s procesom 

komplexnej akreditácie na ŠRVŠ SR? (delegáti by sa ako študenti podieľali na akreditácii)  

 Ministerstvo má záujem do procesu akreditácie zapojiť študentov a tento návrh zváţi. 

- Martin Angelovič (PU) – Zohľadňuje sa hodnotenie akreditačnej komisie pri 

prerozdeľovaní finančných prostriedkov na VŠ? (akreditačné spisy majú stovky strán)  

Áno, výsledné hodnotenia akreditačnej komisie sa zohľadňujú, peniaze sú prideľované na 

fakulty, nie celú VŠ ako celok, konkrétne 1,5 miliardy korún je prerozdelených na základe 

akreditácie, napriek tomu, ţe akreditačné spisy sú zbytočne dlhé a administratívne veľmi 

náročné na spracovanie.  

  - Juraj Tilesch (VŠM) – Aké sú plány na riešenie otázky utláčania práv študentov? 

(nedodrţiavanie termínov, zastrašovanie pedagógmi, diskriminácia a nespravodlivé 

hodnotenia)   Študenti by mali byť hodnotení podľa verejne dostupných jednotných kritérií, 

problematika by sa mala predovšetkým riešiť v rámci školy, najprv s konkrétnym pedagógom, 

neskôr v akademickom senáte fakulty či VŠ, a aţ potom sa následne obracať s ţiadosťou 

o prešetrenie na ministerstvo (celkovo ministerstvo neeviduje zvýšené mnoţstvo sťaţností 

porušovania práv študentov). 

- Daniela Skovajsová (ŢU) – Študenti sa boja ozvať, pretoţe sú za to často krát postihovaní, 

nie priamo a hneď, ale pri hodnotení na konci semestra.  Je zvláštne, ţe sa ešte v dnešnej 

dobe internetu a moderných technológií niekto bojí podeliť sa o svoje názory, VŠ určite nemá 

záujem drţať vo svojich radoch pedagóga, ktorý terorizuje študentov.  

 - Ondrej Vrablec (SPU) – Ako by ministerstvo navrhovalo riešiť situáciu, keď sa na fakulte 

vyučujú predmety, ktoré nemajú adekvátne predpoklady pre vyučovanie (nedostatok resp. 

ţiadne študijné materiály, nedostatočné znalosti pedagóga, pretoţe je predmet mimo jeho 

odborných vedomostí)? Ako riešiť problematiku nearchivovania písomných prác a skúšok 

študentov?  Riešením oboch týchto prípadov je zameranie sa v konkrétnych situáciách na 

akreditačnú komisiu, v konečnom dôsledku je kvalita VŠ v rukách jej študentov. 
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- Juraj Tilesch (VŠM) – Študentská rada vysokých škôl navrhuje zriadenie tzv. „študentského 

ombucmana“, ktorý by sa staral o dodrţiavanie práv študentov (študentský obmucman 

funguje v mnohých krajinách EU, na Slovensku je tento projekt v počiatočných štádiách) 

 

 

  Práva a povinnosti študentov sú zakotvené v zákone, študenti by sa mali odraziť práve 

odtiaľ, nad návrhom zriadenia študentského ombudsmana sa ministerstvo zamyslí. 

- Marta Borovská (UKF) – Aký má ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu názor na 

novelu o zdravotnom poistení, ktorá ukladá študentom nad 26 rokov a doktorandom nad 30 

rokov povinnosť odvádzať odvody do zdravotných poisťovní?  Ministerstvo a aj vláda sa 

snaţia o nápravu. 

 

Predseda VZ ŠRVŠ SR Bc. Vladimír Hardoň ukončil diskusiu s pánom ministrom Ing. Eugenom 

Jurzycom a ostatnými hosťami VZ v Senci a poďakoval sa za účasť. 

 

Bod č.7: Správa o činnosti predsedníctva 

Predseda ŠRVŠ SR Juraj Tilesch  predstavil VZ správu od poslednej činnosti 

v decembri, ktorá zahŕňala predovšetkým stretávanie sa s partnermi: zasadnutie RVŠ SR, 

akreditačných konferencií, Slovenskej rektorskej konferencie, stretnutie European Student 

Connection, ESN, konferencia 2O rokov SAIA – internacionalizácia (mobility), Profesia Days 

2011. 

Katarína Stoláriková oboznámila VZ s priebehom veľtrhu práce Profesia Days 2011, 

ktorý sa konal v BA v Inchebe (podarilo sa nadviazať kontakt s takmer 50 firmami, pričom 

tieto spoločnosti prejavili záujem o študentov ako o cieľovú skupinu pre prepojenie vzdelávania 

a praxe).  

Zuzana Halušová predstavila delegátom správu o priebehu voľby zástupcu ŠRVŠ do 

hodnotiacej komisie nadácie Intenda (Erik Bednár ako jediný záujemca bol schválený v komisii  

nadácie),  do volieb pre nadáciu Iuventa sa prihlásili 2 kandidáti, výsledok volieb oznámi 

predsedníctvo na ďalšom VZ ŠRVŠ SR. 
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Predsedníctvo ďalej predstavilo delegátom projekt Videoţivotopis.sk – štúdio by chcelo 

spolupracovať so ŠRVŠ SR a nakrútiť o všetkých VŠ a ich fakultách krátke niekoľkominútové 

upútavky (predstavenie sa jednotlivých fakúlt a moţností štúdia), ktoré by boli odvysielané 

v televízii.  

 

 

Nezabudlo sa pripomenúť stretnutie koordinátorov projektu BestGuest, ktoré sa konalo 

v Nitre na Fakulte ekonomiky a manaţmentu. Na tomto stretnutí bolo zároveň podpísané 

Memorandum o spolupráci medzi ŠRVŠ SR a tvorcom projektu BestGuest – Jurajom 

Kováčom.   

Predsedníctvo ŠRVŠ SR oboznámilo delegátov s plánovanou podporou petície 

s názvom „Zachráňme vedu“, ktorá sa týka nesúhlasu s realokáciou fin. prostriedkov na 

výstavbu diaľníc a rýchlostných ciest pôvodne určených vede a výskumu v SR a aby sa 

zjednotili ďalšie kroky ohľadom novely o zdravotnom poistení.  

  Katarína Stoláriková upovedomila ŠRVŠ SR o rokovaniach so vzdelávacími 

inštitúciami, o komunikácii s členmi predsedníctva ESU a prezentácie o T4SCL na vysokých 

školách a univerzitách, predsedníctvo taktieţ prednieslo správu o rozpočte ŠRVŠ SR a o jeho 

navýšení. 

Jana Gasperová odprezentovala delegátom priebeh zasadnutia RVŠ SR, na ktorom sa 

zúčastnil aj minister ŠVVaŠ SR a zástupcovia univerzít. Riešili sa predovšetkým otázky: 

- metodika rozpisu dotácií na rok 2011 

- zbytočná administratívna náročnosť získavania dotácií 

- zmena spôsobu dotácií pre VŠ (¾ na vedu a výskum, ¼ na pedagogickú činnosť)  

- zníţenie počtu študentov v AS? (študenti vraj nedokáţu objektívne posúdiť situáciu   

na fakulte/VŠ a nemali by zasahovať do voľby dekana, rektora, ani schvaľovať 

rozpočet)  Delegáti vyjadrili značný nesúhlas s týmto návrhom, je právom 

a povinnosťou študenta starať a zaujímať sa o chod fakulty/VŠ. 
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Bod č.7: Návrh na zmenu rokovacieho poriadku 

 

Právna komisia navrhuje zmeny rokovacieho poriadku:  

- definovanie ustanovujúcej schôdze (voľba zapisovateľa, overovateľov atď.) 

- zjednotenie volieb všetkých personálnych záleţitostí na tajné voľby 

- zmena voľby predsedu VZ (podávanie písomných návrhov) 

- zmena voľby predsedu Študentskej rady vysokých škôl SR 

 

- zmena počtu delegátov, ktorí navrhujú odvolanie  

- zvolávanie schôdze predsedom, vypracovanie časového harmonogramu na 1 rok 

dopredu 

- rokovanie o jednotlivom bode programu moţno začať, iba ak delegáti dostali min. 72 

hodín pred začatím príslušné materiály k tomuto rokovaniu  

- upravenie minimálneho mnoţstva delegátov potrebného na vyhlásenie tajnej voľby 

upraviť na 10 (zbytočne zdĺhavé, neefektívne predlţovanie činnosti volebnej 

a mandátovej komisie  predseda ŠRVŠ SR poţaduje ponechanie pôvodného počtu 1 

delegát  

- výsledky tajného hlasovania vyhlasuje predseda VZ ŠRVŠ, zápisnica zverejnená ihneď 

po ukončení VZ ŠRVŠ SR (návrh ihneď zamietnutý, prakticky nezvládnuteľné) 

- Vladimír Hardoň podal návrh zakomponovať do rokovacieho poriadku moţnosť 

hlasovania „per rollam“ 

- V rokovacom poriadku by sa malo zjednotiť, komu sa majú predkladať a doručovať 

všetky dokumenty (predsedovi VZ ŠRVŠ SR alebo Volebnej a mandátovej komisii)  

Všetky papiere by sa mali doručiť predsedníctvu, aby mohli byť archivované.  

 

Hlasovanie č. 5 – Stačí 1 delegát na vyhlásenie tajnej voľby? 

Prítomní: 69 

Za: 25 

Proti: 37 
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Zdrţal sa: 7 

Návrh neprešiel, 1 delegát nepostačuje na vyhlásenie tajnej voľby. 

 

Hlasovanie č. 6  – Vyhlásia sa tajné voľby ak o to poţiada aspoň 5 delegátov? 

Prítomní: 65 

Za: 51 

Proti: 10 

 

Zdrţal sa: 4 

Návrh bol schválený, na vyhlásenie tajnej voľby je potrebných minimálne 5 delegátov. 

 

Zuzana Halušová podala návrh na video-audio nahrávanie Valného zhromaţdenia ŠRVŠ 

SR (dôvodom je lepšie zdokumentovanie priebehu VZ)  Valné zhromaţdenie vyjadrilo tomuto 

návrhu všeobecný súhlas.  

Predseda Študentskej rady vysokých škôl SR Juraj Tilesch ukončil piatkové zhromaţdenie 

a poďakoval sa delegátom za promptné a efektívne riešenia predloţených návrhov a prínosné 

diskusie.   
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Sobota 26.10.2011 

 

Predseda VZ Vladimír Hardoň privítal delegátov na sobotňajšom zasadnutí VZ ŠRVŠ SR.  

Bod č.7:  Práca vo workgroupoch (V4, Student Camp, ESN, Komplexná novela o VŠ) 

        Predseda ŠRVŠ SR Juraj Tilesch vyzval delegátov, aby sa zapojili do niekoľkých 

workgroupoch, v ktorých by chceli pracovať a podieľať sa na aktivitách ŠRVŠ SR. Po 

ukončení jednotlivých workgroupov predseda VZ Vladimír Hardoň ukončil rokovanie ŠRVŠ 

SR a poprosil delegátov, aby sa zhromaţdili v zasadacej miestnosti po ukončení prestávky na 

obed. 

 

Bod č.8:  Prezentovanie študentskej organizácie AEGEE – Adam Kaiser 

Adam Kaiser predstavil interdisciplinárnu apolitickú študentskú organizáciu AEGEE 

pôsobiacu v mnohých krajinách EU. Medzi hlavné ciele AEGEE patrí: 

- podpora zjednotenej Európy 

- tolerantná spoločnosť 

- kultúrna spolupráca 

- základné práva 

- mier a stabilita a mnohé iné. 

Organizácia podporuje študentské mobility Erasmus, podieľa sa na mnohých 

internacionálnych projektoch (Beyond Europe, Europe needs you, European Day of languages, 

Peace of peace). Board meetingy a local trainingy sa konajú 1x ročne (za kaţdým v inej 

krajine). Organizujú rôzne letné školy a kurzy (180€/týţdeň). Záujemcovia sa môţu stať členmi 

formou registrácie a zaplatenia ročného členského poplatku vo výške 18€.  

 

Bod č.8: Finálne úpravy rokovacieho poriadku a jeho predloţenie na chválenie VZ 

Právna komisia ŠRVŠ SR odprezentovala delegátom rokovací poriadok aj so 

zakompovanými pripomienkami z predchádzajúceho rokovania (zmena počtu overovateľov  
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zápisnice, upravenie tajnej voľby, hlasovanie per rollam, spôsob rokovania o témach, ktoré nie 

sú zaradené do programu).  Juraj Tilesch podal pozmeňujúci návrh a poslednú pripomienku, 

aby boli e-maily pri hlasovaní „per rollam“ odosielaní nielen predsedovi VZ, ale aj volebnej 

a mandátovej komisii.  

 

Hlasovanie č. 7  – Mali by byť e-maily z hlasovania „per rollam“ odosielané nielen predsedovi 

VZ, aj volebnej a mandátovej komisii? 

Prítomní: 77 

Za: 65 

Proti: 5 

Zdrţal sa: 7 

Návrh Juraja Tilescha bol schválený. 

 

Právna komisia doplnila rokovací poriadok o návrh, aby bola na internete zverejnená 

naskenovaná prezenčná listina z VZ, aby si študenti mohli pozrieť, ako často sa zúčastňujeme na 

zasadnutiach ŠRVŠ.  

 

Diskusia:  

- Vladimír Hardoň (UPJŠ) - nesúhlas so zverejnením prezenčnej listiny na internet 

- Daniela Skovajsová (ŢU) – pozitívny ohlas na návrh prezentovaný právnou komisiou  

- Martin Angelovič (PU) – na internete nesmie byť zverejnená oskenovaná kópia 

prezenčnej listiny kvôli podpisom jednotlivých delegátov (moţnosť zneuţitia podpisu) 

-  Radoslav Zemko (UKF) – na internet môţe byť zverejnený zoznam delegátov, ktorí boli 

prítomní na VZ, ale nie naskenovaná prezenčná listina 

 

Hlasovanie č. 8  – Návrh rokovacieho poriadku predloţený právnou komisiou  

Prítomní: 79 

Za: 73 

Proti: 0 
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Zdrţal sa: 6 

Rokovací poriadok predloţený právnou komisiou ŠRVŠ bol schválený.  

 

Predseda VZ Vladimír Hardoň navrhol rozšírenie programu rokovania ŠRVŠ o diskusiu 

o rozpočte, oboznámenie sa s Misiou ŠRVŠ a doplnenie volebnej a mandátovej komisie. Návrhy 

na doplnenie programu boli prijaté všeobecným súhlasom. 

 

Bod č.9: Rokovanie o rozpočte ŠRVŠ SR 

Zuzana Halušová predstavila VZ návrh rozpočtu ŠRVŠ SR na rok 2011, ktorý bol oproti 

predošlému roku navýšený.  

 

Diskusia:  

- Martin Angelovič (PU) – Bude študentský ombudsman študent či osoba s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním? Bude zamestnaný na plný úväzok?  Otázka riešenia 

študentského ombudsmana nie je primárnym cieľom v diskusii o rozpočte. 

- Ondrej Vrablec (SPU) – Mohla by byť prezentácia o rozpočte a jeho pláne doplnená 

o presnú účtovnú štruktúru a názvy jednotlivých poloţiek podľa účtovnej osnovy?  Je to 

zbytočné, poloţky v prezentácii sú skopírované priamo z účtovníctva, ale prezentácia bude 

na ţiadosť delegátov doplnená. 

-  Martin Angelovič (PU) – Nemohol by byť študentský ombudsman zo začiatku platený 

úkolovou mzdou, a aţ po čase a preukázaných výsledkov svojej práce dostávať fixnú 

mzdu?  Za takýchto podmienok by nikto takúto pracovnú pozíciu neprijal. 

- Marta Borovská (UKF) – Zo začiatku by mohla námety na prácu a problematiku na 

Slovensku poskytovať študentskému ombudsmanovi ŠRVŠ SR. 

- Lukáš Cisko (UPJŠ) – O rozpočte by sa nemalo diskutovať a následne ani hlasovať, keď 

delegáti  nedostali materiály vopred a nemohli si ich podrobne preštudovať a oboznámiť sa  

s nimi  Predsedníctvo nemalo kedy rozposlať návrh o rozpočte delegátom, pretoţe sami dostali 

z ministerstva informácie 1 deň pred začatím Valného zhromaţdenia v Senci. 
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Hlasovanie č. 9  – Schválenie rozpočtu  na rok 2011 predloţeného Zuzanou Halušovou 

Prítomní: 78 

Za: 65 

Proti: 1 

Zdrţal sa: 12 

Návrh na rozpočet pre rok 2011 bol valným zhromaţdením schválený.  

 

Bod č.10: Prezentácia projektu a petície s názvom Zachráňme vedu! – Viera Rosová 

Valné zhromaţdenie privítalo na svojom zasadnutí ako hosťa Vieru Rosovú, 

podpredsedníčku Slovenskej akadémie vied, ktorá predstavila delegátom petíciu s názvom 

Zachráňme vedu!, ktorá sa zaoberá vyjadrením nesúhlasu k realokácii peňaţných prostriedkov 

na výstavbu diaľníc a rýchlostných ciest, ktoré boli pôvodne určené pre vedu a výskum v SR.  

Základné myšlienky prezentácie: 

- presun financií z OP Výskum a vzdelávanie na OP Doprava je nemysliteľný (peniaze 

budú chýbať na všetkých výskumných pracoviskách a v konečnom dôsledku sa budú 

podieľať aj na zníţení kvality vzdelávania na Slovensku) 

- viac ako 70 osobností z vedeckovýskumnej praxe podpísalo petíciu proti presunu týchto 

peňazí do dopravy 

-  peniaze, ktoré boli pôvodne určené pre vedu a výskum boli plánované na pokrytie 

nákladov s výstavbou rozsiahlych výskumných pracovísk, ktoré by kooperovali 

s partnermi v podnikateľskej sfére (cieľom je vybudovanie rozsiahlej výskumnej 

infraštruktúry) 

- petícia sa snaţí zabrániť rozhodnutiu vlády o presune týchto finančných prostriedkov, 

ktoré ochudobnia všetky výskumné strediská a samotné vysoké školy 

- petícia sa zároveň snaţí zmierniť byrokratický proces spojený s čerpaním štrukturálnych 

fondov (byrokracia a proces obstarávania trvá > 100 dní, čo vedie k mylnej predstave  
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verejnosti, ţe veda a výskum nemá záujem o podávanie projektov a čerpanie týchto 

peňazí z fondov) 

- veda a výskum má uţ rozpracované projekty na čerpanie 60% z finančných 

prostriedkov, ktoré chce vláda presunúť do OP Doprava 

- výstavba rýchlostných ciest je veľmi dôleţitá, no mal by sa hľadať iný spôsob na jej 

financovanie (hrozba, ţe SR nedostane uţ na vedu a výskum v budúcnosti ţiadne 

prostriedky, pretoţe tie, ktoré nám poskytli sme presunuli na výstavbu ciest) 

- do petície sa uţ zapojilo viac ako 9000 ľudí z celého Slovenska, SAV vyzýva ŠRVŠ 

SR, aby podporili túto petíciu a oboznámili s ňou všetkých študentov 

 

Bod č.11: Prezentácia Misie ŠRVŠ SR – Igor Doboš 

Igor Doboš predstavil VZ základnú Misiu ŠRVŠ SR, ktorá spočíva najmä v:  

- presadzovaní záujmov študentov a hájení ich práv 

- zvyšovaní kvality vzdelávania na Slovensku 

- podpore mobilít a participácie študentov na vzdelávaní 

- motivácii firiem a spoločností, aby zamestnávali študentov a umoţňovali i tak 

nadobudnú prax ešte pred ukončením štúdia. 

 

Hlasovanie č. 10 – Prijatie Misie ŠRVŠ SR  

Prítomní: 70 

Za: 64 

Proti:  

Zdrţal sa: 6 

Misia ŠRVŠ SR bola delegátmi schválená. 

 

Bod č.12: Prezentácia študentskej organizácie ESN – Miroslav Hajnoš 

Miroslav Hajnoš predstavil delegátom neziskovú študentskú organizáciu ESN 

s medzinárodným pôsobením po celej Európe (2. Najväčšia organizácia v EU). Študentská  
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organizácia sa zaoberá najmä zahraničnými výmennými pobytmi študentov, uznávaním 

kreditov (ECTS label) a starostlivosťou o študentov z Erasmu. ESN je v priamom styku 

s Európskou komisiou a ESU, na národnej úrovni spolupracuje s Alma Mater, národnou 

agentúrou atď. Office ESN sa nachádza v Bruseli, v tureckom Istanbule a vo Valencii 

v Taliansku. International level funguje predovšetkým na týchto úrovniach: 

1. AGM – stretnutie všetkých zástupcov (700 študentov – podobné ako VZ) 

2.  CNR – stretnutie vybraných reprezentantov z jednotlivých krajín 

3. International Board – 7 full-time zamestnancov v Bruseli 

4. Comittes – práca v rozličných workgroupoch 

 

Diskusia: 

- Ako zaloţiť na univerzite sekciu ESN?  Treba sa spojiť s koordinátorkou Rady pre 

Erasmus, zaplatiť registračný poplatok a vyplniť a zaslať všetku potrebnú dokumentáciu 

 

Bod č.13: Informácie predsedníctva ŠRVŠ SR + Ján Kvak 

Predseda ŠRVŠ SR Juraj Tilesch oboznámil valné zhromaţdenie s niekoľkými rôznymi 

témami potrebnými na prediskutovanie, medzi nimi sa riešilo najmä: 

 1. Mnoţstvo študentských únií v EU 

2. Porovnanie počtu študentov v AS u nás a v zahraničí (snaha o udrţanie tohto stavu, 

nepripustiť zniţovanie účasti študentov v senátoch) 

3. Snaha o rozvoj postavenia ŠRVŠ na Slovensku 

4. Podpísanie Budapeštianskej deklarácie 

5. Dohoda na ďalšom postupe v problematike novely o zdravotnom poistení (rovnaký  

problém majú aj študenti v Luxembursku či Litve)  

6. Zadefinovanie presnejšieho štatútu študenta a jeho postavenia v spoločnosti (snaha 

o motivovanie spoločností, aby zamestnávali na vedľajší pracovný pomer študentov – 

výhodné kvôli daňovej kategórie, do ktorej patria študenti) 
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Bod č.14: Nadácia Iuventa a Intenda – Zuzana Halušová 

Zuzana Halušová upovedomila delegátov s najnovšími informáciami ohľadom nadácií 

Intenda a Iuventa. ŠRVŠ SR nadviazala kontakt s nadáciou Iuventa, prostredníctvom ktorej sa 

snaţí podporovať najmä rozvoj dobrovoľníctva, občiansku participáciu, povedomie 

o dôleţitosti dobrovoľníctva, zmiernenie xenofóbie a rasového podtónu v krajinách. Iuventa 

označila tento rok za Rok dobrovoľníctva a snaţí sa podporiť v študentoch ochotu vycestovať 

a dobrovoľne pomáhať v rôznych občianskych zdruţeniach a vo verejnej správe. Nadácia 

Intenda má podobný charakter ako Iuventa, ale ponúka moţnosť financovania projektov 

mladých ľudí.  

 

Bod č.15: Trans Europe Festival  

Predsedníctvo oboznámilo delegátov s organizáciou Trans Europe festivalom, ktorý sa 

bude konať v 12 mestách v Európe vrátane Bratislavy – ŠRVŠ chce nájsť dobrovoľníkov, ktorí 

by sa podieľali na koordinovaní tohto festivalu a organizovaní všetkých kultúrnych udalostí, 

ktoré sú s týmto festivalom spojené (témou festivalu sú sociálne práva, rómska problematika, 

ľudia bez domova).  

 

Bod č.16: Videoprodukcia Mrvan – Videoţivotopis.sk 

Videoprodukcia Mrvan navrhla ŠRVŠ SR spoluprácu zaloţenú na vzájomnej prezentácii 

sa – videoprodukcia by natočila krátke niekoľkominútové príspevky o univerzitách a ich 

fakultách, ktoré by boli vysielané v televízii a na konci kaţdého videa by bolo logo 

a prezentácia Videoprodukcie Mrvan.  

 

Diskusia: 

- Prečo by sme dávali externej firme točiť príspevky a robiť im reklamu, keď si všetkých 

koordinátorov musíme zabezpečiť sami a v podstate urobiť všetku robotu sami? 

- Niektoré VŠ  a univerzity uţ majú natočené propagačné video príspevky 
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Hlasovanie č. 11 – Má ŠRVŠ SR spolupracovať s Videprodukciou Mrvan?  

Prítomní: 65 

Za: 25 

Proti: 20 

Zdrţal sa: 20 

VZ ŠRVŠ SR sa uznieslo na tom, ţe nebude spolupracovať s Videoprodukciou Mrvan. 

               

Bod č.13: Participácia na novele zákona o VŠ – Ján Kvak 

Ján Kvak informoval valné zhromaţdenie o ponuke podieľať sa na formovaní komplexnej 

novely o VŠ, ktorá mu bola ponúknutá zo strany štátu ako súkromnej osobe. Pracovná skupina sa 

zaoberá okrem iného aj touto problematikou: 

- súkromné VŠ majú väčšiu moţnosť praxe ako ostatné VŠ (snaha o zmenu)  

- študent by nemal platiť fixnú čiastku za rok pri predĺţenom štúdiu, ale podľa počtu 

predmetov, ktoré musí opakovať za rok 

- musí byť garantom iba pedagóg s titulom „prof.“ či aj osobný asistent? 

- plán vytvorenia celoslovenských odborných komisií 

- skvalitnenie externého štúdia, jeho zrovnoprávnenie s denným štúdiom 

- zrovnoprávnenie podmienok na skúšky pri dennom a externom štúdiu a odstránenie 

všetkých rozdielov 

- participácia študentov v AK, kde by ale študent bol iba poradným orgánom bez 

hlasovacieho práva (študent nie je povaţovaný za odborníka) 

 

Bod č.14: ŠRVŠ Event – Mário Kičák 

Mário Kičák informoval Valné zhromaţdenie o pripravovanom „ŠRVŠ event-e“, ktorý by 

mal pozostávať z konferencií, workshopov a rôznych prednášok, v ktorých sa prezentovali 

jednotlivé VŠ. Vyvrcholením ŠRVŠ Eventu by mal byť slávnostný gala večer s bohatým 

programom. Delegáti boli vyzvaní, aby sa zapojili do organizácie tohto event-u. 
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Bod č.15: Novela o zdravotnom poistení  

Predseda ŠRVŠ SR Juraj Tilesch oboznámil delegátov so všetkými informáciami 

týkajúcimi sa Novele o zdravotnom poistení, ktorá udeľuje študentom nad 26 rokov 

a doktorandom nad 30 rokov povinnosť odvádzať so zdravotnej poisťovne odvody. 

Zrekapitulovali sa všetky doposiaľ vytvorené kroky a reakcie vlády (medializované články, 

rozhovory, facebook, mediálna kampaň, vyhlásenie štrajkového výboru, rokovanie 

s premiérkou). Potenciálne ďalšie kroky:  

- väčšia medializácia, plagáty 

- spísanie petície, resp. online petícia 

- spamovanie Ministerstva zdravotníctva SR protestnými e-mailami 

- demonštrácie 

 

Diskusia: 

- Lukáš Cisko (UPJŠ) – nesúhlas so spôsobom, akým bola novela schválená (študenti by 

mali byť upovedomení so všetkým, čo by malo vstúpiť do platnosti určitý čas vopred) 

- spamovať ministerstvo listami (povinnosť zo strany ministerstva odpovedať do 30 dní) 

- Miron Breznoščák (UMB) – študenti by sa mali zjednotiť a konať, demonštrovať 

v jednotlivých krajských mestách a potom naraz v BA (dokopy sa problém týka 8000 

študentov a 300 doktorandov) 

- Radoslav Zemko (UKF) – petície sú neúčinné, zaberajú zbytočne čas a energiu a nie sú 

v praxi akceptované 

- Katarína Stoláriková (UK) – nekonať nič neuváţene, zabrániť fiasku 

- Marta Borovská (UKF) – štrajk nebude účinný, nezmobilizuje sa dostatočné mnoţstvo 

študentov 

 

K tejto problematike sa prišiel do Senca vyjadriť i podpredseda výboru NR SR pre 

sociálne veci Braňo Ondruš, ktorý objasnil, ako došlo k prijatiu tejto novely a podporil 

študentov a všetku ich iniciatívu (aktivity majú zmysel – ak je do NR SR doručená petícia 

v hmotnej podobe, NR SR je povinná ju dať kompetentnému výboru a zaujať stanovisko). 
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Diskusia:  

- Juraj Tilesch (VŠM) – Chystajú sa v NR SR nejaké iné zmeny, ktoré sa priamo dotýkajú 

mladých ľudí/študentov? Sú dostupné mailové adresy na poslancov NR SR?  Na 

programe je novela vysokoškolského zákona. Mailové adresy sú verejne dostupné na web 

stránke NR SR (Menu-Poslanci). 

- Radoslav Zemko (UKF) – Majú študenti platiť?  Občianska neposlušnosť je legálna 

forma protestu, ale asi by bolo lepšie platiť, zákon je v platnosti. 

- Marta Borovská (UKF) – Nebolo by najjednoduchšie upraviť tento neprijateľný zákon 

pomocou pozmeňovacieho návrhu k novele zákona poslankyne Cibulkovej? 

 

ŠRVŠ SR sa uzniesla na vytvorení prípravného výboru, ktorý by koordinoval krajské 

demonštrácie. Delegáti navrhli zloţenie prípravného výboru v takomto zloţení: 

1. Katarína Stoláriková 

2. Erik Bednár 

3. Stanislava Slíšková 

4. Vladimír Hojstrič 

5. Juraj Tilesch 

6. Martin Angelovič 

7. Miron Breznoščák 

 

Hlasovanie č. 12 – Schválenie prípravného výboru  

Prítomní: 65 

Za: 64 

Proti: 0 

Zdrţal sa: 1 

Prípravný výbor bol schválený. 
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Bod č.16: Doplnenie Právnej komisie a Volebnej a mandátovej komisie 

Valnému zhromaţdeniu ŠRVŠ SR sa predstavili 4 kandidáti do Právnej komisie: Igor Doboš, 

Vladimíra Muravská, František Kuffer, Alica Štérová 

 

Hlasovanie č. 13 – Voľba člena Právnej komisie  

Prítomní: 67 

Igor Doboš: 6 

Vladimíra Muravská: 16 

František Kuffer: 23 

Alica Štérová: 21 

Neplatné: 1 

Zdrţal sa: 1 

V 1. Kole ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, do 2 kola postúpili 

František Kuffer a Alica Štérová.  

 

Do Volebnej a mandátovej komisie sa hlásil 1 kandidát – Ivana Nemcová. 

 

Hlasovanie č. 14 – Doplnenie Volebnej a mandátovej komisie (kandidát Ivana Nemcová) 

Prítomní: 67 

Za: 58 

 

Proti: 3 

Zdrţal sa: 6 

Ivana Nemcová bola zvolená do Volebnej a mandátovej komisie.  

 

Do volieb delegáta, ktorý bude zastupovať ŠRVŠ v Nadácii Iuventa sa prihlásili 2 kandidáti – 

Vladimír Bokša a Gabriela Vírostková. 
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Hlasovanie č. 15  – Zástupca ŠRVŠ SR v Nadácii Iuventa 

Prítomní: 67 

Vladimír Bokša: 38 

Gabriela Vírostková: 27 

Zdrţal sa: 2 

Zástupcom v Nadácii Iuventa sa stal Vladimír Bokša ( PU ) . 

 

Hlasovanie č. 16 – 2. kolo voľby člena Právnej komisie  

Prítomní: 67 

František Kuffer: 36 

Alica Štérová: 29 

Zdrţal sa: 2 

Do Právnej komisie bol zvolený František Kuffer s celkovým počtom 36 hlasov. 
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Nedeľa 27.10.2011 

 

Predseda VZ ŠRVŠ SR Bc. Vladimír Hardoň ukončil Valné zhromaţdenie v Senci 

a poďakoval sa delegátom za účasť. Predseda ŠRVŠ SR Juraj Tilesch poďakoval za prácu počas 

zasadnutia, za flexibilné a produktívne riešenia všetkých diskutovaných tém a problematík. 

 

V Senci, 27.3. 2011 

 

Zapísala: Stanislava Slíšková 

 

Overovatelia zápisnice:  

 

Bc. Michal Ondruška, v.r. 

  

Jana Francúzová, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Vladimír Hardoň, v.r.  

Predseda Valného zhromaţdenia ŠRVŠ SR 

         

  
 

 

 


