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Piatok 13.5.2011

Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia

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

Celkový počet mandátov: 122
Celkový počet registrovaných a prítomných delegátov: podľa prezenčnej listiny

Bod č. 2: Voľba zapisovateľov

Za zapisovateľa bol navrhnutý Andrej Récky.

Hlasovanie č.1

Prítomní: 50
Za: 49
Proti: 0
Zdržal sa: 1

VZ ŠRVŠ SR zvolilo za zapisovateľa Andreja Réckeho.
 
Bod č. 3: Voľba overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ján Kvak a Erik Bednár.

Hlasovanie č. 2

Prítomní: 50
Za: 49
Proti: 0
Zdržal sa: 1
VZ ŠRVŠ SR zvolilo za overovateľov zápisnice Bc. Jána Kvaka a Bc. Erika Bednára.

Hlasovanie č. 3 – súhlas VZ s nahrávaním priebehu VZ.

Prítomní: 50 
Za: 47
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Návrh bol schválený.

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

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

Diskusia: 
Juraj Tilesh – pridať do programu workshops, akcie na Mlynoch a nový dizajn. Pridať do programu 
voľbu tajomníka pre zahraničie a vnútorné záležitosti. 

Hlasovanie č. 4

Prítomní: 50
Za: 50
Proti: 0
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Zdržal sa: 0
VZ schválilo predložený program VZ ŠRVŠ SR s navrhnutou zmenou.

Bod č. 5: Kontrola uznesení

Na ostatnom VZ neboli prijaté žiadne termínované uznesenia.

Bod č. 6: Hlasovanie per rollam zo dňa 28.3.2011

Dňa 28.3.2011 boli schválené per rollam uznesenia týkajúce sa zahraničných pracovných ciest.

Uznesenie č.1
Valné zhromaždenie ŠRVŠ SR schvaľuje plán zahraničných  pracovných ciest na návrh predsedníctva 
ŠRVŠ SR. 

ZA         43                                 PROTI               4                                ZDRŽAL SA      3 

Uznesenie č. 2
Valné zhromaždenie ŠRVŠ SR ukladá predsedníctvu ŠRVŠ SR povinnosť  zverejniť delegátom 
ŠRVŠ SR výzvu na zaslanie potrebných náležitosti pre účasť na zahraničnej pracovnej ceste, a to v 
lehote najneskôr  mesiac pred uskutočnením plánovanej zahraničnej pracovnej cesty. 

ZA           37                               PROTI             9                                  ZDRŽAL SA      4

Uznesenie č. 3
Predsedníctvo ŠRVŠ SR predkladá Valnému zhromaždeniu ŠRVŠ SR  na schválenie návrh zloženia 
delegácie zahraničnej pracovnej cesty v lehote najneskôr 14 dní pred uskutočnením zahraničnej 
pracovnej cesty. Valné zhromaždenie ŠRVŠ SR  hlasuje o predloženom návrhu ako o celku.   

ZA             37                             PROTI             9                                 ZDRŽALSA       4

Bod č. 7: Správa o činnosti predsedníctva

Zuzana Halušová predstavila činnosť predsedníctva za uplynulé obdobie. Predstavila činnosť komisií 
a pracovných skupín. Jednotliví členovia predsedníctva predstavili činnosť svojich sekcií.

Martin Szabo – činnosť sekcie pre zahraničie.
Katarína Stoláriková – činnosť sekcie pre akademické záležitosti
Zuzana Halušová - činnosť sekcie pre financie
Lukáš Cisko – činnosť sekcie pre sociálne záležitosti
Juraj Tilesh – činnosť predsedníctva

Diskusia: 
Daniela Skovajsová- Otázka na Lukáša Ciska ohľadom zliav cestovného pre študentov. → Pracuje sa 
na tom. 

Ján Kvak – Otázka ohľadom formovania názvu a formy výročnej správy. Jánovi chýba vo výročnej 
správe činnosť volebnej a mandátovej komisie, a činnosť predsedníctva VZ ŠRVŠ. → Zuzana 
Halušová:  Ak chcete upravíme názov správy. 

Vladimír Hardoň: Podľa štatútu by to mala byť Výročná správa za kalendárny rok. Treba Výročnú 
správu zosúladiť so štatútom ŠRVŠ SR.

Marta Borovská : Reaguje na názor Jána Kvaka ohľadom správy od volebnej a mandátovej komisie. 
Nevidí význam v písaní správy o Volebnej komisii. 
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Rado Zemko: Otázka na Juraja Tilesha ohľadom financovanie Student campu. Kde sú peniaze určené 
na camp? Kde skončia peniaze, keďže camp sa nebude konať. → Prenesieme ich do inej kapitoly.

Michal Ondruška: Otázka na mandátovú komisiu ohľadom počtu mandátov. → Odpoveď Vladimír 
Hardoň: Momentálne je 122 delegátov. 

Vladimír Hardoň: Otázka aké sú výsledky zahraničných ciest. Aké boli prínosy zahraničných ciest.
Odpoveď Juraj Tilesh: Každá zahraničná cesta je predstavená na VZ. Martin Szabo: Hovorí, že všetky 
zahraničné cesty sú na webe ministerstva.

Lukáš Okál: Vyjadril názor ohľadom opakovania ročníka - keby človek opakoval skúšku a nie ročník, 
nebol by nárok vymáhať poplatok za nadštandardné štúdium, keďže by študent išiel iba na skúšku 
a neopakoval ročník.

Bod č. 8: Návrh vecného obsahu novely zákona o vysokých školách (novela 2012)

Valné zhromaždenie ŠRVŠ vypracovalo pripomienky k novele zákona o vysokých školách. Každý 
bod, ktorý bol pripomienkovaný, skomentoval Ján Kvak ako člen pracovnej skupiny ministra školstva 
pre VŠ novelu a podal delegátom zámer, s akým pracovná skupina v spolupráci s ministerstvom dané 
zmeny predkladá. Ján zároveň odpovedal delegátom na ich otázky.

1. Členenie vysokých škôl
Ruší sa členenie vysokých škôl na univerzity, odborné vysoké školy a nezaradené vysoké školy. 

Hlasovanie č. 5 – hlasovanie o pripomienkach k vecnému návrhu novely zákona o VŠ – k bodu 1 
(delenie VŠ na univerzity, odborné vysoké školy a nezaradené VŠ) 

prítomní: 53
za: 42
proti: 5
zdržal sa: 6
Návrh bol schválený.
Žiadame o     zrušenie návrhu. Členenie VŠ by sa malo ponechať.  

Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečovanie jeho kvality

5. V prípade  žiadostí  o akreditáciu  na  druhý  stupeň sa  bude  požadovať,  aby  väčšina 
vysokoškolských učiteľov, ktorí sa majú podieľať na uskutočňovaní študijných programov, 
bola aktívna vo výskume.

Žiadame doplniť aj výstavnú a     umeleckú činnosť v     prípade umeleckých škôl, ktoré majú obmedzené   
možnosti sa aktívne podieľať na výskumnej činnosti.

6. V prípade žiadostí o akreditáciu na tretí stupeň sa bude požadovať, aby všetci vysokoškolskí 
učitelia,  ktorí  sa  majú  podieľať  na  uskutočňovaní  študijných  programov,  boli  aktívni  vo 
výskume a u väčšiny z nich boli ich výsledky medzinárodne akceptované. 

Žiadame doplniť aj výstavnú a     umeleckú činnosť v     prípade umeleckých škôl, ktoré majú obmedzené   
možnosti sa aktívne podieľať na výskumnej činnosti.

9. V prípade bakalárskych študijných programov sa bude rozlišovať ich orientácia na prax alebo 
na  pokračovanie v ďalšom štúdiu. Toto členenie sa zohľadní najmä pri posudzovaní profilu 
absolventa a vzdelávacích výstupov.

Hlasovanie č. 6 – bod 9 (orientácia na prax)
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Prítomní: 53  
Za: 32
Proti: 5
Zdržal sa: 16  
Návrh bol schválený.
Žiadame o     doplnenie vyššie uvedeného návrhu. Tento bod je hodný diskusie. Na to aby sme mohli   
rozhodnúť, či daný návrh prijať, potrebujeme poznať konkrétny model študijných programov. 
Uvedomujeme si, že to je v     záujme rozlíšenia I. a     II. Stupňa VŠ štúdia a     následného vyzdvihnutia I.   
stupňa štúdia. Návrh je však príliš všeobecný, a     preto nie je hodný pozitívnej reakcie.  

Úprava inštitucionálneho postavenia a usporiadania Akreditačnej komisie

13.Akreditačná komisia bude z poradného orgánu vlády SR pretransformovaná na samostatnú 
právnickú  osobu  –  Agentúru  na  zabezpečovanie  kvality  vysokých  škôl  (AZKVŠ) 
inštitucionálne podobnú APVV. Súčasná Akreditačná komisia a jej pracovné skupiny sa stanú 
odbornými orgánmi agentúry. Ako ďalší odborný orgán agentúry bude vytvorená päťčlenná 
Rada agentúry pozostávajúca z významných odborníkov, a to aj zo zahraničia, menovaných 
vládou  SR  (na  návrh  ministra,  s ročnou  obmenou  jedného  člena).  Rada  agentúry  bude 
prispievať  k odbornej  činnosti  agentúry  vykonávaním  vymedzených  činností  (napríklad 
vyjadrovaním sa k správam o činnosti Akreditačnej komisie) a bude sa vyjadrovať / navrhovať 
riešenia k námietkam (odvolaniam) uplatneným k vyjadreniam Akreditačnej komisie.

Hlasovanie č. 7 – bod 14 (komplexná akreditácia)

Prítomní: 52
Za: 11
Proti: 10
Zdržal sa: 31
Návrh nebol schválený.
Žiadame upresniť situáciu s     fungovaním AK a     AZKVŠ. Funkčnosť oboch organizácii sa prelína a     nie   
je jasné, ktorá bude mať aké právomoci.
 

24.Zákon nebude obsahovať ako podmienku na riadne skončenie štúdia iné  štátne skúšky  ako 
obhajobu záverečnej práce.

Hlasovanie č. 8 – bod 24 

Prítomní: 53
Za: 21
Proti: 24
Zdržal sa: 8
Návrh nebol schválený.

Súkromné vysoké školy

25. Žiadateľ o štátny súhlas musí uhradiť osobitný poplatok (návrh je 3000 €).
Žiadame o     vysvetlenie potreby daného poplatku. Taktiež o     upresnenie komu bude uhrádzaný a     na aké   
účely. 

Školené a poplatky spojené so štúdiom

31.V prípade, že študijný program v rámci denného štúdia je uskutočňovaný v inom ako štátnom 
jazyku, môže vysoká škola požadovať od jeho študentov školné za podmienky, že najmenej 
v rovnakom rozsahu ponúka v danom odbore a stupni bezplatný študijný program v štátnom 
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jazyku.  Táto podmienka sa nevzťahuje na študijné programy uskutočňované na niektorých 
vysokých školách štandardne v jazykoch národnostných menšín. Týmto opatrením sa umožní 
vyberať školné od zahraničných študentov z krajín EÚ študujúcich v dennej forme študijných 
programov uskutočňovaných v inom ako štátnom jazyku. 

Hlasovanie č. 9 – bod 31 (spoplatnenie cudzojazyčných programov)

Prítomní: 54
Za: 14
Proti: 33
Zdržal sa: 7   
Návrh nebol schválený.

Vysokoškolskí učitelia

34.Novelou  zákona  o vysokých  školách  sa  v osobitnom  článku  bude  novelizovať  aj  zákon 
o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme (ak sa tak nestane už skôr v rámci iných 
legislatívnych  úprav).  Táto  novelizácia  vráti  verejným  vysokým  školám  možnosť 
nepostupovať pri  odmeňovaní  podľa zákona o odmeňovaní  pri  výkone práce vo verejnom 
záujme, ale  stanoviť si  vlastný systém odmeňovania vyhovujúci všeobecným legislatívnym 
pravidlám v oblasti miezd.

Hlasovanie č. 10 – bod 31

Prítomní: 53
Za: 16
Proti: 30
Zdržal sa: 7   
Návrh nebol schválený.

37.Ak Akreditačná  komisia  zistí,  že  vysoká  škola  preukázateľne  nedodržala pri  obsadzovaní 
funkčných miest profesorov a docentov kritériá, navrhne odňať práva uskutočňovať študijné 
programy v danom odbore najmenej na šesť rokov.

Žiadame: Pri obsadzovaní funkčných miest profesorov a docentov kritériá, navrhne odňať práva 
uskutočňovať študijné programy v danom odbore najdlhšie na šesť rokov v závislosti od závažnosti 
porušenia daných kritérií.

Informačné systémy

44.Zákon umožní poskytovanie údajov z centrálneho registra študentov iným orgánom verejnej 
správy za  účelom  preukazovania  skutočností  o štúdiu  a naopak  získavať  údaje  z iných 
informačných  systémov verejnej  správy.  Centrálny  register  bude  obsahovať  aj  informácie 
o získaných kreditoch jednotlivých študentov.

Hlasovanie č. 11 –bod 44 (zverejňovanie počtu kreditov) 

Prítomní: 54
Za: 32
Proti: 9
Zdržal sa: 13  
Návrh bol schválený.
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Žiadame zrušiť poslednú vetu vyššie uvedeného návrhu. Ide o     zbytočný údaj, keďže kreditový systém   
v     Slovenskej republike nie je jednotný a     tým pádom rovnaké predmety na dvoch vysokých školách   
nemajú rovnaký počet kreditov. Tým pádom  tento údaj nie je relevantný.

Iné zmeny

45.Akreditačná komisia sa nebude vyjadrovať k zmenám názvov vysokých škôl alebo fakúlt, či 
k zmenám v súčastiach vysokých škôl (zriaďovanie, vytváranie fakúlt a pod.).

Žiadame o     zmenu návrhu. Navrhujeme, aby sa AK vyjadrovala k     zmenám, ktoré boli vymenované   
v     návrhu vyššie. Podľa nás je to orgán s     jedným z     najväčších oprávnení vyjadrovať sa k     podobným   
zmenám. 

51.V prípade, že absolvent chce od vysokej školy vydanie diplomu aj v inom ako štátnom jazyku, 
musí o to požiadať pred skončením štúdia. V takom prípade sa mu vydá diplom a dodatok 
k diplomu dvojjazyčne. V prípade, že diplom sa vydáva v slovenskom a anglickom jazyku, 
vydáva sa bezplatne.

Žiadame pozmeniť návrh. Navrhujeme automatické vydávanie diplomov v     slovenskom, aj anglickom   
jazyku. V     dnešnej situácii nutnosti jazykového vzdelania je vo väčšine prípadov nevyhnutné podávať   
diplomy v     anglickom jazyku a zadarmo. Študentom to prinesie istý úžitok a     školy  to nezaťaží, keďže   
diplomy aj v     cudzom jazyku budú vytvárané cez šablónu a     vydávané naraz s     diplomami v     slovenskom   
jazyku.

52.Zákon  upraví  postup,  ktorým  je  možné  zneplatniť  udelený  vysokoškolský  diplom/dekrét. 
Rozhodovať  bude  vysoká  škola  na  základe  návrhu vedeckej  rady.  Možnosť  odňatia  bude 
časovo ohraničená  na  desať  rokov od  vydania  diplomu.  Rozhodnutie  vysokej  školy  bude 
preskúmavať súd.

Žiadame o     zmenu návrhu. Navrhujeme zmeniť možnosť odňať titul na desať rokov od vydania   
diplomu. Podľa nás je toto ohraničenie bezpredmetné. Ak sa preukáže porušenie predpisov, zákona, 
smerníc, alebo iné vážne priestupky aj dlhšie po ukončení VŠ, má právo VŠ na základe rozhodnutia 
vedeckej rady odňať daný titul. Ide však len o     priestupky, ktoré sa uskutočnili počas štúdia na danej   
VŠ a     štúdia na VŠ sa bezprostredne týkajú.   

ŠRVŠ navrhuje pridať nasledovné body: 
55. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude refundovať náklady spojené s účasťou 

delegátov Študentskej rady vysokých škôl na pracovných cestách všetkým vysokým školám 
v Slovenskej republike.

56. Návrhy  na  zmenu  a  doplnenie  zákona  č.  131/2002  Z.z.  o vysokých  školách  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov

Navrhujeme aby ak zaniklo členovi akademického senátu verejnej vysokej školy členstvo pred 
skončením funkčného obdobia, na uvoľnené miesto nastúpi náhradník, ktorého funkčné obdobie trvá 
do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo.

Hlasovanie č. 12 – bod 56 (akademické senáty – náhradníci)

Prítomní: 56
Za: 22
Proti: 22
Zdržal sa: 12  
Návrh nebol schválený.
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Navrhujeme, aby nezaniklo členstvo v     senáte členovi, ktorý pokračuje na vyššom stupni štúdia na   
danej fakulte. 

Hlasovanie č. 13 – hlasovanie en block o pripomienkach k vecnému návrhu ku komplexnej novele VŠ 
zákona

Prítomní: 56
Za: 55
Proti: 0
Zdržal sa:  1
Návrh bol schválený.
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Sobota 14.5.2011

Bod č. 9: Prezentácia Asociácie doktorandov Slovenska - ADS

Veronika Pizano predstavila fungovanie ADS. Návrh na dosadenie externého člena z radov ADS 
do ŠRVŠ bez hlasovacieho práva, ktorý by mal informácie z prvej ruky ohľadom diania v ŠRVŠ.
Juraj Tilesh – V ŠRVŠ vidíme možnosť aktívnej spolupráce s ADS.
Mário Kičák – Ako si konkrétne predstavujete spoluprácu. → Veronika Pizano: Možnosť získať 
priame informácie zo ŠRVŠ. Juraj Tilesh: Aktívnejšia spolupráca.
Vladimír Hardoň - Víta spoluprácu, avšak určite by to nemal byť externý člen predsedníctva.
Marta Borovská – Otázka, či sa nenájde člen ŠRVŠ, ktorý by bol aj v ADS.
Rado Zemko - Je nejaký člen v ŠRVŠ v ADS? → Veronika Pizano: Nemá túto informáciu.
Juraj Tilesh - Navrhuje spísať memorandum o spolupráci medzi ŠRVŠ a ADS.

Bod č.10: Prezentácia funkcie tajomníka pre vnútro a tajomníka pre zahraničie.

Martin Szabo prezentuje funkciu pre tajomníka pre zahraničie a vysvetľuje úlohu tejto funkcie.
Vladimír Hardoň prezentuje funkciu tajomníka pre vnútro a vysvetľuje úlohu tejto funkcie.

Bod č.11: Prezentácia pracovnej cesty Wroclaw, Poľsko.

Stretnutie V4 a V4+ v poľskom Wroclave.
Hlavné témy:

• Študentský ombudsman
• T4SCL
• Akreditačné komisie- začlenenie študentov do pracovných skupín
• Board meeting ESU
• Spolupráca s Arménskom na Summer school

Bod č.12: Prezentácia pracovnej cesty v Brne.

Martin Szabo a Lukáš Cisko prezentovali pracovnú cestu v Českej republike, na ktorej sa zúčastnili 
18.-20. marca.
Hlavné témy:

• Prezentácia ŠRVŠ
• Prehĺbenie spolupráce so SKRVŠ - Podobný systém v SR aj v ČR- rovnaké problémy. 

Diskusia:
Radoslav Zemko - Na akej báze si predstavujete spoluprácu medzi ŠRVŠ a SKRVŠ  → Martin Szabo: 
Riešenie spoločných problémov.

Bod č. 13: Prezentácia ŠRVŠ o.z.

Zuzana Halušová predstavila víziu ŠRVŠ o.z.
Hlavné témy:

• Ciele ŠRVŠ o.z. 
• Financovanie ŠRVŠ event
• Plán aktivít zameraný na mladých lídrov- víkendové akcie pre vysokoškolákov. Školenia 

mladých ľudí, ktorí chcú niečo robiť. 

Diskusia:
Marta Borovská - Na základe čoho by ste vyberali ľudí na školenia? → Bolo by to dobrovoľné. 

Lukáš Cisko: Vidí problém v tom, že pozvánky na VZ ŠRVŠ o.z. boli posielané cca 5 dní pred 
termínom VZ a nie mesiac, ako je to podľa stanov. Zuzana Halušová: Tretina členov žiadala 
o zvolanie VZ, preto bolo zvolávané tak narýchlo. 
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Vladimír Hardoň: Kto tvorí výkonný výbor? Určite sa vedelo skôr, že bude potrebné voliť člena 
Správnej rady  Nadácie Intenda. VZ ŠRVŠ o.z. malo byť zvolané skôr, v súlade so Stanovami ŠRVŠ 
o.z.  Zuzana 
Halušová: O voľbe sa hovorilo už skôr, takže sa vedelo, že bude voľba.

Ján Kvak: Nebolo v pozvánke uvedené, že ide o mimoriadne VZ a vôbec neboli predložené dôkazy 
o žiadosti tretiny delegátov o zvolanie mimoriadneho VZ.

Radoslav Zemko: Bolo treba zvoliť člena do Nadácie Intenda, preto chápe zvolanie VZ. 

Bod č. 14: Prezentácia Board meeting ESU, Tallin – Estónsko

Juraj Tilesh prezentoval zahraničnú pracovnú cestu v Talline, na ktorej sa zúčastnil spolu s Katarínou 
Stolárikovou od 1. do 8. mája.
Program bol rozdelený na dve časti. 

1. Trojdňový seminár - financovanie školstva a budúcnosť financovania školstva
2. Samotný Board meeting

• Voľby do vedúcich funkcií ESU
• Reštrukturalizácia ESU – rozšírenie výkonného výboru
• Plán projektov na 2011 a 2012 

Bod č. 15: Študentský pôžičkový fond

Michal Brčák predstavil význam, fungovanie a štruktúru ŠPF. Vyzdvihol aj úspechy ŠPF hlavne 
v počte vyhovených žiadostí pre študentov.

Bod č. 16: Workshopy

Juraj Tilesh predstavil wokshopy, do ktorých sa delegáti môžu zapojiť.
Vzdelávanie - T4SCL – Katarína Stoláriková
Promo ŠRVŠ – Juraj Tilesh
ŠRVŠ o.z. – plán činností - Zuzana Halušová
Sociálna dimenzia na VŠ – Lukáš Cisko

Bod č. 17: Doplnenie volebnej a mandátovej komisie.

Na funkciu členov volebnej a mandátovej komisie boli navrhnutí Barbora Benčoová a Radovan Baran.

Hlasovanie č. 14

prítomní: 60
za: 59
proti: 0
zdržal sa: 1  
Návrh bol schválený.
Za členov volebnej a mandátovej komisie VZ ŠRVŠ boli zvolení Barbora Benčoová a Radovan 
Baran.

Bod č. 18: Voľby na pozíciu tajomníka pre zahraničie. 

Nasledovalo predstavenie kandidátov na pozíciu tajomníka pre zahraničie.
Predstavení boli dvaja kandidáti:  František Lipták a Radoslav Zemko. Delegáti kládli kandidátom 
otázky týkajúce sa predovšetkým ich jazykových schopností, odborných skúseností a ich času pre 
výkon pozície.  Otázky boli kladené aj v anglickom jazyku.
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Hlasovanie č. 15

prítomní: 60
Ing. František Lipták: 37
Radoslav Zemko: 20
zdržal sa: 3
Za tajomníka pre zahraničie bol zvolený Ing. František Lipták.

Bod č. 19: Voľby na pozíciu tajomníka pre vnútorné záležitosti. 

Predstavená bola iba jedna kandidátka, a to Vladimíra Muravská. 
Bola položená otázka ohľadom jej plánovaného študijného pobytu. Kandidátka odpovedala, že v tom 
nevidí problém, nakoľko väčšia časť práce sa dá vykonávať cez e-maily.

Hlasovanie č. 16

prítomní: 60
za: 46
proti: 8 
zdržal sa: 6 
Za tajomníka pre vnútorné záležitosti bola zvolená Vladimíra Muravská.

Bod č. 20: Voľby do Rady Študentského pôžičkového fondu za ŠRVŠ SR

Predstavení boli kandidáti na členov do Rady Študentského pôžičkového fondu za ŠRVŠ SR, a to 
Brčák Michal, Cisko Lukáš, Hojstrič Vladimír, Kvak Ján, Okál Lukáš. 
Na kandidátov boli kladené otázky ohľadom ich odbornej spôsobilosti, prípadne možnosti 
dochádzania do Bratislavy, pokiaľ bol kandidát z väčšej diaľky.

Hlasovanie č. 17

prítomní: 60
Brčák, Michal Bc.: 45
Cisko, Lukáš Mgr.: 22
Hojstrič, Vladimír Bc.: 18
Kvak, Ján Bc.: 38
Okál, Lukáš Bc: 38
zdržal sa: 0

Za členov Rady ŠPF za ŠRVŠ SR pre funkčné obdobie 1.8.2011 – 31.7.2013 boli zvolení 
Bc. Michal Brčák, Bc. Ján Kvak a Bc. Lukáš Okál.

Bod č. 21: Voľba člena Dozornej rady ŠPF za ŠRVŠ SR

Predstavený bol jeden kandidát, a to Vladimír Hardoň. Na kandidáta boli kladené otázky týkajúce sa 
možnosti dochádzania do Bratislavy a jeho odborných znalostí. 

Hlasovanie č. 18

prítomní: 60
za: 39
proti: 15 
zdržal sa: 6

Za člena Dozornej rady ŠPF za ŠRVŠ SR pre funkčné obdobie 1.8.2011 – 31.7.2013 bol zvolený 
Bc. Vladimír Hardoň.
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Bod č. 22: Uznesenie o spolupráci so SKRVŠ

Hlasovanie č. 19

prítomní: 60
za: 60
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 1. bolo prijaté.

Bod č. 23: Uznesenie o spolupráci s Asociáciou doktorandov Slovenska

Hlasovanie č. 20

prítomní: 60
za: 60
proti: 0 
zdržal sa: 0 
Uznesenie č. 2 bolo prijaté.
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Nedeľa 15. 5. 2011 

Predseda VZ ŠRVŠ SR Bc. Vladimír Hardoň ukončil Valné zhromaždenie v Jasnej a 
poďakoval sa delegátom za účasť. 

V Jasnej, 15.5. 2011.

Zapísal: Andrej Récky

Overovatelia zápisnice: 
Bc. Erik Bednár
Bc. Ján Kvak

                           Bc. Vladimír Hardoň
Predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ SR
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