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Zasadnutie predsedníctva 17.8. 2012 

 

1. Otvorenie predsedníctva 

2. Design a nákup reprezentačných predmetov 

Peter Vrábel v spolupráci s Radoslavom Zemkom navrhnú a spravia cenový návrh 

propagačných materiálov a kancelárskych potrieb (hlavičkový papier, bannery, vizitky ...) 

a vytvoria brožúru, ktorá bude vydaná delegátom na začiatku valného zasadnutia 

s informáciami a harmonogramom valného. 

3. Peter Vrábel predstavil nový websystém – predsedníctvo s ním jednohlasne súhlasilo. Web 

bude dokončený do 1. októbra 2012. Naprogramuje ho študentka  TUKE odmena je 250 eur. 

Systém bude v sebe integrovať viacero funkcií, ktoré jednoduchšia a zefektívnia fungovanie 

ŠRVS, ako napr. hlasovanie per rollam, delenie do skupín, prihlasovanie do vlastného profilu 

...   

4. Do bodu programom na nasledujúcom valnom bude zaradený bod o novej forme hlasovanie 

cez websystém, ako alternatíva voči hlasovaniu per rollam  

5. Radoslav Zemko prezentoval redakčnú radu ŠRVŠ a predsedníctvo schválilo nových členov 

redakčnej rady ŠRVŠ, ktorými sa stali Miroslava Matiková, Lenka Čurilová, Lukáš Žiačik a 

Miroslav Hajnoš. Za šéfredaktora bol zvolený Radoslav Zemko. 

6. Katarína Stolárikova a Maroš Korman prezentovali nový systém fungovania pracovných 

skupín, ako aj fungovania valného zhromaždenia, ktorý bude predstavený na najbližšom 

valnom zhromaždení. Zahŕňať bude zavedenie bodového systému pre pracovné skupiny ako aj 

zvýšenie času, ktorý bude vyhradený pre pracovné skupiny. 

 



 

 

7. Peter Vrábel prezentoval stanovisko ohľadom projektu IPCKO, ktorý sa venuje vzdelávaniu, 

terénnej práci, sociálnej práci s mládežou a poradenstvu. Predsedníctvo sa jednohlasne zhodlo 

na podpore tohto projektu. 

8. Martina Jurčáková informovala predsedníctvo o nasledujúcich pracovných cestách. Prebehla 

diskusia o význame pracovných ciest pre študentov SR a delegátov ŠRVŠ. Na diskusii za 

zúčastnili predovšetkým Katarína Stolárikova, Peter Vrábel, Martina Jurčáková.  

9. Maroš Korman oboznámil členov predsedníctva s detailmi problému medzi fakultou 

zdravotníctva UPJŠ a fakultnou nemocnicou. Bolo navrhnuté stanovisko, ktoré stojí za 

študentmi, pretože hrozí, že študentom nebudú poskytnuté možnosti na doštudovanie v 

podmienkach, v ktorých štúdium začali alebo odbory stratia akreditáciu. ŠRVŠ bude 

kontaktovať Slovenskú lekársku spoločnosť a navrhnú spoločné stanovisko.  

10. Bola prediskutovaná téma udeľovania titulov, v ktorej predsedníctvo zastáva názor, že študenti 

si majú byť rovní nezávisle od ich funkcií. 

11. Tomáš Sninčák má za úlohu zistiť legislatívny rámec možnosti odobratia titulu, ktorý bol už 

raz udelený. 

12. Maroš Korman prezentoval predsedníctvu detaily projektu Peace one day v Bratislave a 

predstavil potenciálnych partnerov a program. 

13. Predsedníctvo plánuje pripraviť etický kódex študenta, ktorý sa neskôr rozpošle na 

ministerstvo, školy, časopisy. 

14. Predsedníctvo sa dohodlo na zaslaní návrhov zmien štatútu Marošovi Kormanovi, ktorý ich 

pozbiera a dá zapracovať tieto návrhy právnej komisii do súčasného štatútu alebo podľa 

potreby vytvorí nový, ktorý bude prezentovaný delegátom. 

15. Predsedníctvo napísalo list Prezidentovi a poslancom NR SR, v ktorom požadujeme 

prehodnotenie schválenej novely zákona o sociálnom poistení a od prezidenta využitie práva 

veta a nepodpísanie tohto zákona. 

 

 

 

 



 

 

Správy z pracovných ciest 

QUEST Workshop Bucharest, Romania (European Students’ Union) - Maroš Korman 

Pracovná cesta bola tréningom na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Boli sme 

oboznámení s obsahom ESG - European Standards and Guidlines in European Higher Education Area. 

Okrem prednášok a seminárov orientovaných na interné a externé zabezpečenie kvality vzdelávania 

sme prešli aj komunikačným tréningom a simuláciou akreditačného procesu, kde sme všetci dostali 

úlohu člena akreditačnej komisie. Organizátori predstavovali akademikov, zamestnancov, 

podnikateľov a študentov. Prínos cesty spočíva v tréningu Maroša Kormana ako experta v oblasti 

zabezpečenia kvality. Implementácia bude vo forme tréningu/seminára pre delegátov na Valnom 

Zhromažední ŠRVŠ 

 

Seliger Forum 2012, Russia (Seliger Forum) - Maroš Korman, Lenka Ďurišová 

Seliger forum bolo medzinárodne fórum organizované ruskou vládou a realizované v Ruskej 

Federácii. Bolo to stretnutie ruských študentov v počte vyše 3000 a medzinárodných študentov v počte 

cca. 400. Fórum sa konalo v priateľskej atmosfére za oploteným areálom bez možnosti vychádzok z 

dôvodu bezpečnosti. Budovali sme prepojenie medzinárodnej komunity s ruským študentským 

prostredím obklopení strážnikmi odetými vo vojenskej uniforme. Každé ráno nás budila ruská hymna, 

strava pochádzala z vojenskej vývarovne a prísne pravidlá zabezpečovali poriadok doslova na každom 

kroku. Boli sme pridelení do skupiny, bol nám pridelený stan a boli nám pridelené workshopy. Téma 

fóra bola globalizácia všeobecne. Boli sme svedkami ruských aj zahraničných seminárov, kvalitných 

aj menej kvalitných. Našej pozornosti neušiel ani pokus organizátorov vydať vyhlásenie o situácii v 

Sýrii ďaleko za hranou politickej korektnosti. Organizačná stránka fóra bola v drvivej väčšine v 

ruskom jazyku (podpísanie pravidiel, nápisy, etc..) niektoré esenciálne služby boli však preložené do 

angličtiny (búdky na nabíjanie telefónov, denný plán). Skupinoví inštruktori boli výhradne rusky 

hovoriaci. Táto zahraničná cesta nám priniesla poznanie o ruskom akademickom prostredí, 

americkom, briskom a indickom prostredí (v rámci seminárov) a rozšírenie mena ŠRVŠ a Európskej 

študentskej únie smerom k širšej medzinárodnej komunite. Podarilo sa nám s kolegyňou z ESU viesť 

jeden workshop na tému študentská samospráva v Európe. 

 


