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Piatok 23.10.2011 

Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia 

 

Predseda VZ ŠRVŠ SR, Bc. Vladimír Hardoň, privítal delegátov a otvoril šieste zasadnutie ŠRVŠ SR 

pre volebné obdobie 2010 – 2012. 

  

Celkový počet mandátov: 97 

Celkový počet registrovaných a prítomných delegátov: 49 

Ospravedlnení delegáti: 45 

Neospravedlnení delegáti: 3 

 

Predseda ŠRVŠ SR, Juraj Tilesch, informoval o návrhu na vytvorenie funkcie Študentského 

ombudsmana, o právnej subjektivite ŠRVŠ SR a o Charte práv študentov.  

 

Bod č. 2: Návrhy na zmenu programu 

 
Predseda VZ ŠRVŠ SR, Vladimír Hardoň, oboznámil prítomných s návrhom programu. 
Návrhy na zmeny: 

● Pripomienkovanie zákona o VŠ vypadlo vzhľadom na publikovanie zákona v neskoršom 

termíne. 

● František Kuffer – zaradiť do programu prezentáciu Klubu cestovateľov – letom-svetom. 

● Juraj Tilesh – pridať do programu voľbu podpredsedu VZ ŠRVŠ a členov Právnej komisie.  

 

Bod č. 3: Diskusia s hosťami o inštitúte Študentského ombudsmana, Charte práv študenta 
a o právnej subjektivite ŠRVŠ SR 

 

Diskusia o zriadení funkcie Študentského ombudsmana s doc. P. Kandráčom, Verejným ochrancom 

práv SR, a prof. J. Vozárom, predsedom SRK.  

 

Juraj Tilesch predstavil problémy študentov, ktoré by mohol ombudsman riešiť. 

 

Doc. Kandráč – nemôţe to obísť akademickú pôdu a zákon o VŠ, musí byť dohoda, navrhol vytvoriť 

pracovnú skupinu na vytvorenie ombudsmana. Ponúkol spoluprácu a pomoc. 

 

Prof. Vozár - ŠRVŠ SR je v podstate ombudsmanom, profesionalizácia by však bola prospešná.  

 

Otázka Juraja Tilescha k anonymným podnetom.  

 

Doc. Kandráč – záleţí od povahy a obsahu podnetu. 

 

Juraj Tilesch predstavil návrh Charty práv študentov.  

 

Hostia súhlasili s dodatkom o jej prepracovaní podľa zákonov, ústavy a podmienok v SR. Navrhli 

vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude spolupracovať s inštitúciou Verejného ochrancu práv SR na 

vytvorení inštitútu Študentského ombudsmana. ŠRVŠ SR musí pripraviť návrh Charty práv študenta 

a návrh inštitútu Študentského ombudsmana čo najskôr a potom dolaďovať s ich radami.  

 

Zástupcovia ADS vyjadrili záujem participovať v tejto pracovnej skupine. 
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Juraj Tilesch vyzval hostí na podporu návrhu Právnej subjektivity ŠRVŠ SR. J. Vozár porovnal ŠRVŠ 

SR a SRK, poradný orgán, o.z., odporučil nebyť príspevkovou organizáciou MŠVVŠ SR. Doc. 

Kandráč tieţ odporučil, čo najjednoduchšiu organizáciu ŠRVŠ SR.  

Ďalší z pozvaných hostí, prof. Plavčan na stretnutie meškal. 

 

Bod č. 4: Správa o činnosti predsedníctva 
 
Juraj Tilesch – účasť na zasadnutiach a konferenciách, webová stránka, plánované aktivity. 

Vladimír Hardoň – otázka, čo ďalej s ombudsmanom.  

Odpoveď Juraja Tilescha - bude sa na tom pracovať aj na tomto zasadnutí. 

 

Bod č. 5: Správa o činnosti kontrolnej rady 
 

Vladimír Hojstrič – prezentoval závery z vykonanej kontroly 

 

Vladimír Hardoň – otázka na náklady na telefón, pracovnú cestu do Edinburghu a k diétam. 

 

Juraj Tilesch – telefonovanie, roaming a internet v zahraničí; pracovná cesta do Tallinu mala deadline, 

rozhodlo predsedníctvo, Edinburgh bol hradený z ESU.  

 

Ďalšia otázka k organizácii stretnutia V4, keďţe projekt nebol schválený.  

 

Odpoveď – výdavky sú skresané, hotel je so zľavou, 2 € na noc, stravovanie sa platí, na darovacom 

účte je 1 400 €, ďalšie financie sú k dispozícii.  

 

Kristián Valentín - otázka, či je splnená zákonná povinnosť na zverejňovanie zmlúv a finančných 

operácií.  

 

Odpoveď Juraja Tilescha – je splnená a môţeme diskutovať o rozšírení, ekonomické oddelenie vedie 

účtovnú knihu, je pod kontrolou MŠVVaŠ SR, môţeme o tom debatovať v rámci rozpočtu, treba 

stanoviť minimálnu hranicu sumy, ktorá sa bude zverejňovať. 

 

Vladimír Hardoň – správa kontrolnej rady je postačujúca, v prípade záujmu delegáta sa účty poskytnú. 

 

Daniela Skovajsová – otázka na funkčnosť kontrolnej rady, účasť členov na kontrolách a správy 

o kontrolách.  

 

Bod č. 6: Voľba zapisovateľov  

 

Za zapisovateľa bol navrhnutý Mgr. Miron Breznoščák 

Hlasovanie č.1 

prítomní: 38 

za: 36 

proti: 0 

zdrţal sa: 2 

VZ ŠRVŠ SR zvolilo za zapisovateľa Mgr. Mirona Breznoščáka. 
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Bod č. 7: Voľba overovateľov zápisnice  

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnuté Bc. Daniela Skovajsová (ŢU) a Bc. Stanislava Slíšková 

(SPU Nitra).  

 

Hlasovanie č. 2  

prítomní: 39 

za: 38 

proti: 1 

zdrţal sa: 0 

VZ ŠRVŠ SR zvolilo za overovateľov zápisnice Danielu Skovajsovú a Stanislavu Slíškovú. 

 

Bod č. 8: Hlasovanie o schválení zmien v programe zasadnutia 

 
Hlasovanie č. 3  

Prítomní: 39 

Za: 37 

Proti: 1 

Zdrţal sa: 1 

VZ schválilo predložený program VZ ŠRVŠ SR s navrhnutými zmenami. 

 

Bod č. 9: Prezentácia kandidátov na podpredsedu VZ ŠRVŠ SR 
 
Dvaja kandidáti Igor Doboš a Peter Mrázik sa stručne prezentovali. 

Doboš - dôvod kandidatúry je, ţe chce napomáhať predsedovi VZ počas priebehu zasadnutí VZ. 

Mrázik - dôvod kandidatúry je túţba po vyššej efektivite valných zhromaţdení a ŠRVŠ samotnej 

vďaka efektívnejšiemu vedeniu valných zhromaţdení a transparetnejšiemu vedeniu diskusií 

 

Bod č. 10: Diskusia o Charte práv študentov 

 

Juraj Tilesh – problémom môţe byť bod č. 1, keďţe vysokoškolské štúdium na Slovensku je čiastočne 

spoplatnené. Bod č. 3 – príliš obšírna formulácia, č. 9 – finančné obmedzenia vzhľadom na ekonomiku 

SR. Prioritné body pre ŠRVŠ SR sú body č. 9, 11, 15, 18, 20, 21, 24, 29, 31. 

Daniela Skovajsová – návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá spracuje Chartu práv študentov.  

Juraj Tilesch vyzval na participáciu v tejto pracovnej skupine. 

 

Bod č. 11: Tajná voľba podpredsedu VZ ŠRVŠ SR 

Hlasovanie č. 4 

Prítomní: 44 

Igor Doboš: 28 

Peter Mrázik: 15 

Neplatný hlas: 1 

VZ ŠRVŠ SR zvolilo za podpredsedu VZ ŠRVŠ SR Igora Doboša. 
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Bod č. 12: Diskusia s Prof. Ing. P. Plavčanom, CSc., generálnym riaditeľom sekcie VŠ MŠVVaŠ SR  
 
Diskusia na tému inštitútu študentského ombudsmana, Charty práv študentov a právnej subjektivity 

ŠRVŠ SR. 

Prof. Plavčan odporučil právnu analýzu organizácie, aby mohla vykonávať podnikateľskú činnosť 

a moţnosť vyuţiť zisk. Právnu subjektivitu odporučil ešte zváţiť, najmä čo sa týka administratívy, 

a označil ho za dobrý nápad do budúcnosti. Inštitút študentského ombudsmana označil za potenciálne 

významnú funkciu. Odporučil, aby jeho funkcia nekolidovala s právomocami akademických senátov. 

Ponúkol propagáciu inštitútu ombudsmana na internetových stránkach škôl. Vyjadril názor, ţe to bude 

náročná práca a pochybnosť, či študentský ombudsman celú agendu zvládne. Ponúkol spoluprácu 

študentského ombudsmana so sekciou VŠ MŠVVaŠ SR.  

Juraj Tilesch vyjadril nádej, ţe tento inštitút bude fungovať do piatich týţdňov.   

Kristián Valentín – otázka k právnej subjektivite ŠRVŠ SR.  

Prof. Plavčan - je to na pripomienkovaní, môţe sa to meniť.  

Jana Gasperová – otázka k ISIC, prečo niektoré organizácie neuznávajú zľavy na karty ISIC, či nevie 

MŠVVaŠ SR študentom pomôcť. 

František Kuffer – otázka prečo univerzity nútia študentov platiť za ISIC karty a vôbec ich nútia 

pouţívať. 

Búrlivé reakcie - Andrej Babej, Peter Kulan. 

Prof. Plavčan – pôjde na Ministerstvo dopravy a pozhovára sa s predstaviteľmi VÚC a krajských 

verejných dopravcov.  

Michal Šafara – z ADS, otázka k zľavám ISIC do 26 rokov, doktorandov diskriminuje. 

Peter Kulan – problém so zníţením dotácií na jedlo - pôvodne sme mali byť upozornení na zníţenie 

dotácií, ŠRVŠ SR však nikto nekontaktoval, dotácie proste boli zníţené bez predchádzajúceho 

oznámenia. 

Prof. Plavčan – odporučil pripomenúť ministerstvu tento sľub, diplomatickejšie sa vyjadriť nevie. 

Vladimir Hardoň – vyzval na prijatie výzvy pre ministerstvo, aby splnilo sľub. 

František Lipták – pripomenul platenie zdravotného poistného po druhom stupni štúdia po prekročení 

26 rokov, problém retroaktivity. 

Zástupca ADS  – poukázal na prekročenie štandardnej doby štúdia a prerušenie štúdia, čím vzniká 

strata nároku na sociálne štipendium 

Prof. Plavčan – odporučil dať návrhy do pripomienkovania v článkoch zákona o VŠ, aj keď je to 

zákon o daniach. Môţe to byť doplnok k zákonu. 

  

Sobota 24. 10. 2011 

Bod č. 13: Informácia o sobotňajšom programe 
 
Juraj Tilesch – debata o ISIC a obedoch, dva workshopy o ISICu a dotácií na obedy a ombudsmana. 
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Bod č. 14: Prezentácia nadchádzajúcich podujatí 
 
Janka Gasperová – ESN NAtional Platform, Nitra, 7. – 9. 10. 2011; Stretnutie V4 a V4+, Jasná, 27. – 

30. 10, 2011; Konferencia IREG, Bratislava, Bologna with student eyes 2012, 1. – 21. 10. 2011; 

Študentský beh, 16. 11. 2011;  ESU BM, Varna, Bulharsko, 7. -13. 11. 2011; vyzvala na nápady 

k aktivitám k Medzinárodnému dňu študentstva 17. 11. 2011.  

František Kuffer – navrhol akcie v krajských mestách, celoslovenské beánie vysokých škôl. 

  

Bod č. 15: Prezentácia o pracovnej ceste v Lazoch, Poľsko, september, 2011 
 
Juraj Tilesch – informoval o stretnutí 22 European Students Convention, debata o smerovaní procesu 

ESU. 

 

Bod č. 16: Správa z pracovnej cesty V4 a V4+ v Prahe 
 
František Lipták – prezentoval SWOT, zámery a spoločné problémy vo vzdelávaní v týchto krajinách. 

Diskusia: 

Juraj Tilesch - Je potrebné, aby valné zhromaţdenie muselo schvaľovať všetky pracovné cesty? 

Vladimír Hardoň: Delegáti sú informovaní o zahraničných pracovných cestách, uţ v minulosti vznikol 

problém, keď vypadol niekto zo zloţenia delegácie. Existuje uznesenie Valného zhromaţdenia, ktoré 

bolo schválené, a preto predsedníctvo musí informovať delegátov. 

Juraj Tilesch - Aký je názor delegátov? 

Lukáš Cisko: Je dôleţité predísť problémom, ktoré vznikajú okolo zloţenia delegácie na google 

groups. 

Janka Gasperová: Problém je v tom, ţe delegáti sa na pracovné cesty nehlásia. 

Lukáš Kopanický: Je dôleţité, aby sme boli flexibilní, ak chceme predísť týmto problémom.  

Juraj Tilesch: Voči uzneseniu som protestoval, vzniká tým byrokracia v schvaľovaní zahraničných 

pracovných ciest. Navrhoval by som pozmeniť uznesenie, ktoré bolo schválené.  

Začala búrlivá diskusia. 

Juraj Janček: Návrh ustanoviť delegácie v skoršom termíne. 

Andrej Babej: Vyzval na aktivitu a aby sa delegáti zaujímali a hlásili na cesty. 

Lukáš Kopanický: Nedostatočná informovanosť delegátov ohľadom preberaných tém na pracovných 

cestách je problém. 

Juraj Tilesch: Navrhol hlasovanie o zrušení uznesenia o schvaľovaní delegácií na pracovné cesty. 

František Kuffer a Peter Kulan: Kompromis, nech sa hlasuje iba, ak je viac uchádzačov. 

Lukáš Cisko: Je to transparentné a malo to dôvod, aby neboli tlaky na predsedníctvo. 

Juraj Tilesch poukázal na to ţe neexistuje ţiadna z krajín ESU, ktorá by mala tak komplikovaný 

systém schvaľovania delegácií na zahraničné pracovné cesty. 



8 

Mario Kičák poukázal na to, ţe ani v takom veľkom kolose ako je parlament neexistuje taký zloţitý 

systém. 

František Lipták poukázal na to ţe sa nemáme rozdeľovať na oni a my , my predsedníctvo a delegáti, 

lebo my chceme spolu fungovať.  

Andrej Babej - na príklade delegácie do V4 do Prahy sa ukázalo, ţe tento systém schvaľovania 

nefunguje. 

Juraj Tilesch poukázal na to ţe bol problém aj pri schvalovaní ESC 22 Lazy v Poľsku, kde sa skoro 

neschválila pracovná cesta.  

Stanka Slíšková nesúhlasí s tým ţe delegáti sú neaktívni v internetovej komunikácii, pretoţe sú 

neaktívni aj na VZ. 

František Kuffer sa opýtal Juraja Tilescha, či bola doteraz schválená kaţdá pracovná cesta a zároveň aj 

bude schválená. 

Juraj Tilesch navrhol zaradiť na poobedie hlasovanie o zrušení ustanovenia o schvaľovaní. 

 

Bod č. 17: Občianske združenie ŠRVŠ - diskusia 
 
Vladimír Hardoň otvoril tému ŠRVŠ o.z., pretoţe tvrdí, ţe situácia je v o.z. kritická a o.z. nie je 

schopné fungovať. Navrhol dávnejšie vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by rokovala s MŠVVaŠ SR 

SR o právnej subjektivite ŠRVŠ SR. Doteraz sa tak nestalo.  Informoval o tom, ţe boli narýchlo, bez 

akejkoľvek vnútornej diskusie prijaté nové stanovy ŠRVŠ o.z. a taktieţ hovoril aj o prijímaní nových 

členov. Ďalej spomenul, ţe ŠRVŠ o.z. sa zaoberala schvaľovaním dodatku nadačnej listiny č. 6. 

Vyzval na diskusiu o smerovaní o.z. 

Juraj Tilesch – nesúhlasil, ţe sa dajú rušiť uznesenia, potvrdil, ţe projekty sa nerobia, audit sa robil v 

roku  2009 a 2010.  

Lukáš Cisko – vyčítal hlasovanie o stanovách o.z. 

František Kuffer – nesúhlasil s debatou o o.z., s tým, ţe sa riešia osobné veci.  

Stanislava Slíšková – má záujem o dianie v o.z., chcela vedieť, čo rieši o.z. Vyjadrila sa, ţe o.z. 

pošpiňuje meno ŠRVŠ SR. 

Juraj Tilesch – o.z. nerieši momentálne nič, ani projekty, účel zaloţenia sa nesplnil.  

Lukáš Kopanický – vyzval na riešenie tohto problému a riadenie o.z. našimi delegátmi.  

Vladimír Hardoň – nechce si účasťou v o.z. pošpiniť meno, pokiaľ nebudeme mať v o.z. reálne 

väčšinu. 

Andrej Babej – myslí si, ţe ľudia mimo ŠRVŠ SR nemajú čo v o.z. robiť, smejú sa nám, ţe sa hádame 

ako malé deti. Je to smutné, ţe máme väčšinu a nič nevieme zmeniť. Mal by sa zrušiť poplatok pre 

delegátov, valné zhromaţdenia o.z. by sa mali konať po VZ ŠRVŠ SR. Tým sa to vyrieši.  

Juraj Tilesch – navrhol prevziať právomoci o.z., keď dostaneme právnu subjektivitu.  

Janka Gasper – vyzvala na riešenie tohto problému.  

Andrej Babej – je potrebné, aby sa do o.z. prihlásilo viac delegátov. 

Diskusia o termíne valného zhromaţdenia o.z.  
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Stanislava Slišková – v o.z. sú súčasní delegáti, ktorí pomáhajú našej veci. 

Diskusia o moţnostiach riešenia tohto problému. 

Vladimír Hardoň – môţe byť problém, ak nebude schválená právna subjektivita. Moţnosť, ţe sa 

prijmú noví členovia a valné zhromaţdenie o.z. sa bude konať počas mimoriadneho VZ ŠRVŠ SR. 

Problémom bola zmena stanov a hlasovanie proti prijatiu nových členov. Navrhol poţiadať 

predsedníčku o.z. o zvolanie mimoriadne VZ o.z. počas VZ ŠRVŠ SR, prijať nových členov, ktorí 

majú záujem urobiť poriadok v o.z., ďalej nechať vývoj na naše vedenie.  

Mário Kičák – vyčítal nezáujem delegátov o členstvo v o.z. 

Vladimír Hardoň – vyzval na doriešenie problému na ďalšom valnom zhromaţdení a ospravedlnil sa 

za dlhý a problematický bod v rokovaní. 

 

Bod č. 18: Zimné športové hry 2012 
 
Juraj Tilesch – predstavil ideu Zimných športových hier pre vysokoškolských študentov na február 

2012.  

Janka Gasper – navrhla miesto akcie Donovaly a spoluprácu s ESN.  

Bol vybraný desaťčlenný tím na organizáciu tohto podujatia. 

 

Bod č. 19: Prezentácia Letom svetom 
 
František Kuffer predstavil webové stránky Letom svetom za pár eur. 

 

Bod č. 20: Čerpanie rozpočtu ŠRVŠ SR 
 
Juraj Tilesch zastúpil Zuzanu Halušovú a odprezentoval poloţky rozpočtu.  

Otázky technického charakteru. 

Vladimír Hardoň – otázka, čo s nevyuţitými prostriedkami a či študentský ombudsman bude mať za 

dva mesiace 4000 €. 

Juraj Tilesch – ombudsman bude mať 1000 € na mesiac, prostriedky sa vyčerpajú do konca roka.  

Kristián Valentín – otázka, kto bude zamestnávateľ ombudsmana. 

Juraj Tilesch – UIPŠ, financie sa vyčerpajú na telefón, poštu, materiál, školenia na V4 stretnutie, 

Chartu práv študenta. 

 

Bod č. 21: Prezentácia nového vizuálu ŠRVŠ SR 
 
Martina Obertová prezentovala skvelý nový vizuál, logo, písmo, dotazník, tlačivá ŠRVŠ SR. 
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Bod č. 22: Charta práv študentov, ombudsman a školenia o právach študentov 
 
Juraj Tilesch -  informoval, ţe máme financie na sériu prednášok o právach študentov, ombudsmanovi, 

reklamné plagáty, informačné letáky. Navrhol brainstorming o moţnostiach organizovania tejto 

aktivity na školách.  

Daniela Skovajsová – na ich škole budú mať informačnú akciu uţ o dva týţdne. 

Juraj Tilesch - Problém s tak skorým dátumom. 

Martin Koleják – navrhol takýto infodeň pridať k akciám na 17. novembra. 

Diskusia o technických detailoch. 

Diskusia o zriadení komisie na výber študentského ombudsmana. 

Daniela Skovajsová – navrhla, ţe zabezpečí preklad Charty práv študenta do 30. septembra 2011. 

Diskusia o vytvorení vlastnej charty, padli názory, ţe by sme mali prijať Chartu ESU. 

František Lipták – poukázal na problém prekladu a implementácie vlastných noriem do Charty. 

Juraj Tilesch – formuloval postupnosť úloh.  

Porada pracovnej skupiny sa bude konať 14.10. 2011 v Bratislave ohľadom Charty práv študenta 

a študentského ombudsmana. Navrhnutý postup a termíny: 

1. Charta práv študenta 

a. do 30.9. preklad Charty práv študenta, 

b. do 7.10. ho bude pracovná skupina pripomienkovať, 

c. 8. 10. sa dokument pošle delegátom na pripomienkovanie do polnoci 13.10. 

d. 14.10. pracovná skupina pripraví dokument na mimoriadne zasadnutie VZ ŠRVŠ SR, 

ktoré sa bude konať zrejme 14.10. – 15.10. 

2. Študentský ombudsman 

a. do 30. 9. výber pracovného tímu na výber ombudsmana, 

b. následne platia rovnaké termíny ako pri Charte práv študenta. Pripomienkovanie bude 

prebiehať k dokumentu o poţiadavkách na študentského ombudsmana. 

 
Bod č. 23: Workshopy 
 

● Fungovanie ŠRVŠ SR. 

● SWOT ŠRVŠ SR. 

● Fungovanie AS v spojení so ŠRVŠ SR. 

 
Bod č. 24: Prezentácia Študentskej rady stredných škôl 
 

Predseda ŠRSŠ SR Andrej Barborka – prezentoval činnosť ŠRSŠ SR. 

Peter Kulan – otázka na financovanie a organizáciu v krajoch. 

Andrej Barborka – financie poskytuje sponzoring a granty, stretnutia sú na úrovni krajov, zatiaľ iba 

trenčiansky VÚC. 

Juraj Tilesch – otázka na organizáciu rady, zodpovedaná, ponúkol delegáta zo ŠRVŠ SR na stretnutia 

ŠRSŠ SR. 
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Bod č. 25: Workshopy k témam: ISIC karty, dotácie na stravu, sociálne štipendiá 
 
Delegáti sa rozdelili do pracovných skupín workshopov a pracovali na výstupoch. 

 
Bod č. 26: Výstupy z workshopov 
 
Fungovanie ŠRVŠ SR – Ľubica Šimková 

Spolupráca ŠRVŠ SR s AS – Michal Ondruška, Janka Gasper, Daniela Skovajsová 

SWOT ŠRVŠ SR – Peter Mrázik 

Odprezentované boli návrhy uznesení ŠRVŠ SR adresované MŠVVŠ SR k témam ISIC karty, dotácie 

na stravu a sociálne štipendiá. 

 

Bod č. 27: Hlasovanie za uznesenie k dotáciám na stravu. 

 

Hlasovanie č. 5  

prítomní: 40 

za: 40 

proti: 0 

zdrţal sa: 0 

VZ ŠRVŠ SR schválilo uznesenie k dotáciám na stravu. 

Vyjadrenie študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky k zníţeniu dotácií na jedlo zo strany 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: 

„Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky vyjadruje pohoršenie a znepokojenie nad štýlom 

a spôsobom, akým prišlo k zníženiu príspevku na jedlo z 1,00 € na 0,80€. 

Počas diskusií na pôde Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej republiky a priamo prostredníctvom 

predstaviteľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu nám bolo tlmočené, že k takému kroku 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nepristúpi do augusta 2011 

a následne prebehnú na túto tému rokovania.  

Vzhľadom na dopredu dohodnutý postup Študentská rada vysokých škôl žiada o vysvetlenie, prečo 

rokovania neprebehli a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu pristúpilo napriek tomu 

k zníženiu dotácií. 

Študentské náklady sa týmto krokom zvýšili, čo ich sociálne postavenie značne narušilo a preto 

žiadame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o nápravu k stavu spred 

1.9.2011. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nenapĺňa týmto krokom 

programové vyhlásenie v zmysle podpory študentov, znižovania priamych a nepriamych nákladov na 

štúdium. 

Moderné európske trendy ukazujú, že stravovanie je alfou a omegou vo vyspelých krajinách, kde štát 

neustále navyšuje dotácie na stravu, čo je znakom toho, že zdravá životospráva a cenovo prístupné 

stravovanie síce nepriamo, ale značne súvisí s následnou kvalitou vzdelanostnej úrovne študentov. 

Na záver vyzývame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k náprave 

najneskôr k začiatku nasledujúceho semestra prebiehajúceho akademického roka.” 
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Bod č. 28: Hlasovanie za uznesenie k ISIC kartám. 

 

Hlasovanie č. 6  

prítomní: 40 

za: 38 

proti: 0 

zdrţal sa: 2 

VZ ŠRVŠ SR schválilo uznesenie k ISIC kartám. 

Znenie uznesenia: 

„My, Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky touto cestou chceme požiadať Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby rokovalo s jednotlivými autobusovými 

prepravcami , ako aj so spoločnosťou ZSSK Slovensko, a.s. Bratislava vo veciach: 

● možností poskytovania cestovných zliav v období medzi ukončením študijných programov 

prvého stupňa a zápisom na štúdium študijných programov druhého stupňa, rovnako v období 

medzi ukončením študijných programov druhého stupňa a zápisom na štúdium študijných 

programov tretieho stupňa, 

● možností  poskytovania cestovných zliav pre tých študentov vysokých škôl , ktorí neprekročili 

štandardnú dĺžku štúdia v dennej forme, ale dovŕšili vek 26 rokov, 

● možností poskytovania cestovných zliav pre študentov vysokých škôl zapísaných na štúdium 

študijných programov tretieho stupňa v dennej forme. 

Zároveň chceme požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby 

rokovalo s autobusovými prepravcami o možnosti cestovných zliav pre študentov vysokých škôl, ktorí 

študujú na študijných programoch prvého a druhého stupňa, aby si v čase letných prázdnin do dňa 

zápisu do vyššieho ročníka mohli uplatniť nárok na zľavu.” 

 

Bod č. 29: Návrh na zrušenie uznesenia o zahraničných cestách. 

 

Juraj Tilesch - navrhol zrušiť uznesenie o zahraničných pracovných cestách.  

  

Diskusia k technickým otázkam. 

 

Hlasovanie č. 7  

prítomní: 40 

za: 19 

proti: 9 

zdrţal sa: 12 

 

VZ ŠRVŠ SR neschválilo zrušenie uznesenia o zahraničných cestách. 

 
Bod č. 30: Návrh na doplnenie uznesenia o zahraničných cestách. 

 

Juraj Tilesch – navrhol, aby sa doplnilo uznesenie o zahraničných cestách. 

Znenie návrhu: 

„Ak je počet uchádzačov o zahraničnú pracovnú cestu menší alebo rovný počtu obsadzovaných miest 

na túto cestu, schvaľuje túto zahraničnú pracovnú cestu predsedníctvo ŠRVŠ SR. V opačnom prípade 

platí uznesenie č. 1, 2 a 3.” 
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Hlasovanie č. 8  

prítomní: 40 

za: 34 

proti: 2 

zdrţal sa: 4 

VZ ŠRVŠ SR schválilo doplnenie uznesenia o zahraničných cestách. 

 
Bod č. 31: Návrh na doplnenie uznesenia o zahraničných cestách. 

 

Juraj Tilesch – navrhol, aby sa doplnilo uznesenie o zahraničných cestách. 

Znenie návrhu: 

„V prípade výnimočných zahraničných pracovných ciest oznámených v lehote kratšej ako v uznesení č. 

1, schvaľuje delegáciu na pracovnú zahraničnú cestu predsedníctvo ŠRVŠ SR.” 

Hlasovanie č. 9  

prítomní: 38 

za: 37 

proti: 1 

zdrţal sa: 0 

VZ ŠRVŠ SR schválilo doplnenie uznesenia o zahraničných cestách. 

 

Bod č. 32: Návrh na prehodnotenie memoranda o spolupráci s ADS.  
 
Vladimír Hardoň – navrhol neschváliť memorandum o spolupráci s ADS, najmä bod o povinnom 

pozývaní zástupcu ADS na zasadnutia Predsedníctva ŠRVŠ SR je neprípustný. 

František Kuffer - prečítal zmenu znenia Memoranda o spolupráci ADS. 

Lukáš Cisko vyzval na prerokovanie tohto dokumentu na nasledujúcom valnom zhromaţdení.  

Búrlivá diskusia. 

Juraj Tilesch – budeme sa riadiť posledným uznesením. 

 

Nedeľa 25. 9. 2011 

Bod č. 33: Porada organizačného výboru stretnutia V4 a V4+ v Jasnej v októbri 2011 a Zimných 
študentských hier 2012 

 

Pracovná skupina dohodla postup úloh pri organizovaní obidvoch akcií. Stretnutie V4 a V4+ sa 

uskutoční v októbri v Jasnej. Upresnila sa skupina delegátov, ktorí sa budú podieľať na organizácii 

stretnutia a programu, ako aj samotný program. Ako miesto konania Zimných študentských hier 2012 

sa navrhli Donovaly a termín vo februári 2012. Medzi delegátov v organizačnom výbore sa 

prerozdelili úlohy a termíny. Upresnili sa úlohy pri hľadaní hotela, sponzorov, financovania, 

organizácii, propagácii a programu. 

 

Podpredseda VZ ŠRVŠ Igor Doboš ukončil zasadnutie VZ v Banskej Bystrici a poďakoval sa 

delegátom za účasť.  

V Banskej Bystrici, 25.9. 2011  
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Zapísal: Mgr. Miron Breznoščák  

Overovatelia zápisnice: 

Bc. Daniela Skovajsová 

 

Bc. Stanislava Slišková           

 

                               

 

   Bc. Vladimír Hardoň 

Predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ SR 


