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ZÁPISNICA 
Zasadnutie predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl SR 

Zasadnutie sa uskutočnilo elektronicky 
 

23. marca 2011 
 
 
Zasadnutia sa zúčastnili: 
Juraj Tilesch - predseda ŠRVŠ SR 
Jana Gasperová - podpredsedníčka ŠRVŠ SR 
Alica Horváthová - tajomníčka pre vnútorné záležitosti ŠRVŠ SR 
Katarína Stolátiková - tajomníčka pre akademické záležitosti ŠRVŠ SR 
Zuzana Halušová - tajomníčka pre finančné záležitosti ŠRVŠ SR 
 
Predseda ŠRVŠ SR otvoril zasadnutie. 
Za zapisovateľku bola zvolená Alica Horváthová. 
 
Program zasadnutia: 

1. V4 konferencia vo Wroclave 
2. Zahraničná pracovná cesta Španielsko 
3. Výjazdné zasadnutie SK RVŠ 
4. Spoplatnenie 
5. V4 Jasná, Slovensko 
6. Board Meeting ESU v Talline 

 
Bod číslo jedna - V4 konferencia vo Wroclave 
bude sa konať 8.-10. apríla (agenda konferencie je pripojená ako príloha zápisnice) 
 
Na účasť na konferencií navrhol Juraj Tilesch 4 delegátov: 
1. martin szabo 
2. janka gasperova 
3. juraj tilesch 
4. jeden delegát, ktorý bude vyberatý z tých, ktorí budú reagovať na výzvu 
 
Protinávrh od Alici Horváthovej na účasť na konferencií: 
1. Juraj Tilesch 
2. Martin Szabo 
3. Katarína Stoláriková 
4. vybraný delegát 
 
Predsedníctvo sa uznieslo, že o týchto dvoch návrhoch bude hlasovať per-rolam neskôr. 
 
Podmienky pre výber delegáta: 
- záujem o problematiku SCL 
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- záujem o problematiku študentského ombucmana 
- znalosť anglického jazyka 
- napísaný motivačný list v angličtine 
 
Bod číslo dva - zahraničná pracovná cesta Španielsko 
19.-22.4.2011, Valencia 
pôjde o stretnutie so španielskou úniou CREUP a lokálnou úniou z Valencie 
 
Program cesty: 
1. sociálny štatút študenta (Španielsko bolo prvou krajinou v Európe, ktoré difiníciu študenta 
zaviedlo do právneho systému) 
2. študentske práva a ich dodržiavanie 
3. lobby študentov 
4. samofinancovanie únie 
5. samofinancovanie eventov 
6. aké výhody má štatút, čo všetko to obnáša a ako to dokázali uviesť do života 
 
Návrh na účasť zo strany ŠRVŠ SR bola všeobecnou zhodou schválená: 
1. Juraj Tilesch 
2. Zuzana Halušová 
3. Miro Hajnoš, ktorý sa pripojí v Španielsku 
 
Bod číslo 3 - SK RVŠ 
Navrhuje sa bližšia spolupráca, vypracuje sa memorandum. 
 
Raz do roka bude chodiť ŠRVŠ na zasadnutia SK RVŠ, raz ročne privítame na pôde ŠRVŠ hosti zo 
SK RVŠ. 
 
Bod číslo 4 - spoplatnenie štúdia na Slovensku 
Otvoríme online diskusiu na túto tému 
Následne bude zaradená do širšej diskusie na VZ ŠRVŠ SR 
 
Bod číslo 5 - V4, jasná Slovensko 
pripravuje sa projekt, bude preposlaný mailom na vyjadrenie 
 
Bod číslo 6 - ESU BM Tatlin 
program bude zaslaný mailom 
treba na výzvu reagovať do 1.4. 
ŠRVŠ vyšle dvoch účastníkov 
termín 1.-8.5.2011 
 
Navrhovaní účastníci: 
1. Juraj Tilesch 
2. Martin Szabo 
 
Zapísala: Alica Horváthová 


