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Predseda, Juraj Tilesch, otvoril zasadnutie a privítal nových členov. Predstavil jednotlivé 
body programu na základe ktorých sa postupovalo pri diskusii. 
 
Predsedníctvo sa dohodlo, že do konca júna budú ešte bývalí členovia v googlegroups 
predsedníctva. 
Na zasadnutie AK pôjde Katarína Stoláriková. Nikto z predsedníctva voči tomu nemal 
namietky. 
 
Ďalej sa predsedníctvo dohodlo na nasledovných krokoch: 
 
• Ireg – Janka Gasperová skúsi registráciu prefinancovať a Zuzana Halušová požiada 

ARRU o pozvanie na konferenciu bez účastníckeho poplatku. 

• Armenia Summer School – ŠRVŠ sa nazúčastní pretože nemáme pre to vyčlenené 

finančné prostriedky 

• Zasadnutie V4 a V4+  sa bude konať od 1. do 3. júla 2011. Do 17 júla treba podať 

registráciu 3 členov predsedníctva a 1 delegáta. 

•  Juraj Tilesch zašle výzvu delegátom. Do 15 júla sú záujemcovia povinní sa vyjadriť 

a zaslať späť na adresu juraj.tilesch@gmail.com CV a Cover Letter v anglickom jazyku. 

• BlackSmith Liberty and Entrepreneurship Camp 2011 Lithuania – ŠRVŠ SR sa 

nezúčastní 

• Projekt FINST –Juraj Tilesch predstavil predsedníctvú tento projekt. Juraj Tilesch zašle 

výzvu delegátom, s možnosťou prihlásiť sa do 15. júna. Predsedníctvo nemalo námietky, 

okrem Lukáša Ciska.  

• ESU Quality Assurance Experts' Pool - predstavenie projektu, ktorý bude to zaslaný 

delegátom od Juraja Tilescha.  

• Business for good- ŠRVŠ SR sa nezúčastní.  

• Promo ŠRVŠ SR- predstavenie vízie propagácie ŠRVŠ SR verejnosti. Na pomoc 

predsedníctvu budú oslovení delegáti ŠRVŠ SR.  

• Vyhláška MŠVVaŠ SR- návrh bude zaslaný delegátom, ktorí ho budú môcť 

pripomienkovať do 12. júna. Následne sa pripomienky zapracujú a do 17. júna sa zašlú 
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na MŠVVaŠ SR. Každý člen predsedníctva je povinný sa vyjadriť. Pripomienky spracuje 

Zuzana Halušová, Spripomienkovanú vyhlášku odošle Juraj Tilesch.  

• Sekretariát ŠRVŠ – Vladimíra Muravská zostaví požiadavky a zabezpečí v spolupráci 

s Jurajom Tileschom publikovanie pracovnej ponuky na webovej stránke 

www.profesia.sk . Do 1. júla je možné zasielať Vladimíre Muravskej návrhy na opis 

pracovného miesta a taktiež špecifikáciu zamestnania. Ponuka bude publikovaná 

v auguste na vyššie spomínanom portáli.  

• Taktiež toto isté sa vzťahuje aj na pracovnú pozíciu ombudsmana 

• pozícia ombudsmana bude presnejšie upresnená po tom čo sa Juraj stretne so 

slovenským obudsmanom.  

• Darovacia zmluva – Juraj Tilesch dorieši v spolupráci s pani Navrátilovou sprístupnenie 

finančného daru, ktorý ŠRVŠ SR dostala od Mateja Hotovčina. 

• Nová štruktúra ŠRVŠ SR – Juraj Tilesch predniesol prezentáciu jeho novej vízie o 

reštrukturalizácii ŠRVŠ SR. Predsedníctvo sa zhodlo na odložení tejto témy na ďalšie 

stretnutie, keďže plány neboli podložené faktami.   

 

Nakoniec prebehlo predanie kompetencií novým členom predsedníctva Vladimíre Muravskej 

a Františkovi Liptákovi od bývalých členov predsedníctva a to Alici Horváthovej a Martina 

Szaba, ktorý ospravedlnil svoju neúčasť a tak jeho čiastočnú povinnosť prevzal na seba predseda 

Juraj Tilesch.  

 

Zapísala: 

Janka Gasperová 

 


