
Zápisnica z Valného zhromaždenia
Študentskej rady vysokých škôl

Spišská Nová Ves 7. – 10. 6.2012



Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia
Predseda Valného zhromaždenia Študenskej rady vysokých škôl (ďalej len VZ ŠRVŠ), Bc. Vladimír 
Hardoň, privítal všetkých delegátov a otvoril ustanovujúce zasadnutie VZ ŠRVŠ pre volebné obdobie 
rokov 2012 – 2014.

Celkový počet mandátov:  98
Neospravedlnení delegáti: 0

Procesný návrh Daniely Skovajsovej (ŽU): VZ ŠRVŠ potvrdzuje postup v súlade s článkom 6 odsekom 
2 štatútu ŠRVŠ.

Hlasovanie č.1
Prítomní: 64
Za: 24
Proti: 28
Zdržal sa: 11
VZ ŠRVŠ neschválilo navrhnuté uznesenie.

Návrh uznesenia: VZ ŠRVŠ odporúča pokračovať v súlade s článkom 6 odsekom 1 štatútu ŠRVŠ, čím 
delegátom, ktorí úspešne ukončili štúdium vykonaním statnej skúšky zaniká aktívne a pasívne 
volebné a hlasovacie právo do doby kým budú prijatí a zapísaní na vyšší stupeň štúdia vo svojom 
volebnom obvode.

Hlasovanie č.2
Prítomní: 65
Za: 39
Proti: 15
Zdržal sa: 11
VZ ŠRVŠ schválilo navrhnuté uznesenie.

Bod č. 2: Voľba zapisovateľa 
Za zapisovateľa bol navrhnutý Mgr. Kristián Valentín (UK).

Hlasovanie č.3
Prítomní: 54
Za: 48
Proti: 3
Zdržal sa: 3
VZ ŠRVŠ zvolilo navrhnutého zapisovateľa.

Predseda VZ ŠRVŠ navrhol odloženie hlasovania voľbe členov do právnej komisie, kontrolnej rady a 
volebnej a mandátovej komisie na sobotu.
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Hlasovanie č.4
Prítomní: 60
Za: 54
Proti: 0
Zdržal sa: 6
VZ ŠRVŠ schválilo navrhnuté uznesenie.

Predseda VZ ŠRVŠ navrhol, aby hlasovanie o členoch volebnej a mandátovej komisie ad hoc a o 
overovateľoch zápisnice bolo verejné.

Hlasovanie č.5
Prítomní: 60
Za: 56
Proti: 0
Zdržal sa: 4
VZ ŠRVŠ schválilo navrhnuté uznesenie.

Bod č. 3: Voľba overovateľov zápisnice 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ľuboš Majer (Paneurópska VŠ) a Ján Jedinák (STU).

Hlasovanie č. 6
Prítomní: 60
Za: 57
Proti: 0
Zdržal sa: 3
VZ ŠRVŠ zvolilo navrhnutých kandidátov za overovateľov zápisnice.

Bod č. 4: Voľba členov dočasnej volebnej a mandátovej komisie
Návrhy na členov dočasnej volebnej a mandátovej komisie: Martina Hudáková (STU), Filip Ondrej 
(UPJŠ), Simona Vaľková (UPJŠ).

Hlasovanie č. 7
Prítomní: 60
Za: 57
Proti: 0
Zdržal sa: 3
VZ ŠRVŠ schválilo predložených kandidátov/ky za dočasných členov volebnej a mandátovej komisie.

Bod č. 5: Návrhy na zmenu programu
Adam Augustín (UMB) navrhol doplnenie programu o bod ohľadom rokovaní o kontrole 
prideľovania ubytovania študentom.
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Hlasovanie č. 8
Prítomní: 51
Za: 49
Proti: 0
Zdržal sa: 2
VZ ŠRVŠ schválilo predložený program zasadnutia VZ ŠRVŠ s predloženým doplnením.

Bod č. 6: Správa o činnosti predsedníctva ŠRVŠ
Predseda ŠRVŠ, Juraj Tilesch, prezentoval informácie o činnosti ŠRVŠ od posledného valného 
zhromaždenia. Išlo najmä o účasť ŠRVŠ na Ministerskej konferencií v Bukurešti, V4 v Miškolci a ESU 
Board Meeting v Bukurešti.

Bod č. 7: Prezentácia jednotlivých pozícií
Boli predstavené jednotlivé funkcie v orgánoch ŠRVŠ. Čas na podávanie kandidátok bol navrhnutý 
do soboty do 9.00 hod.

Bod č. 8: Študentský pôžičkový fond
Riaditeľ Študentského pôžičkového fondu, pán Pavol Kučmáš, predstavil fungovanie fondu a plán 
činností na najbližšie obdobie. Plán činností sa týkal hlavne zlepšenia marketingu a snahy presadiť 
zvýšenie hornej hranice pôžičky. Návrh na zvýšenie pôžičky by mal by súčasťou návrhnu novely 
zákona o ŠPF, ktorú sa chystá ŠPF pripraviť a predložiť do legislatívneho procesu do konca 
septembra.

Diskusia
Juraj Tilesch sa opýtal na možnosť zmeny pomeru zástupcov v prospech študentov. Pán riaditeľ sa 
tejto iniciatíve nebráni, odporúča zamyslieť sa aj na účasti zástupcu študentov stredných škôl. Juraj 
Tilesch  sa ďalej sa opýtal na možnosti umiestnenia voľných finančných prostriedkov. Pán riaditeľ 
informoval o snahe získať čo najlepšie (ale aj bezpečne) zhodnotenie, ale iba v rámci zákonných 
možnosti, tj. cez banky či štátnu pokladnicu. Vladimír Hardoň, ako člen Dozornej rady ŠPF, doplnil, 
že rada fondu ŠPF zaujala zamietavé stanovisko pri investíciách podobných tým do Slávie Capital. 
Juraj Tilesch sa opýtal na možnosť vypracovania marketingovej stratégie v spolupráci so ŠRVŠ a 
vysokých škôl. Pán riaditeľ informoval o zámere vypísať výberové konanie na spravovanie takejto 
stratégie. Náklady na ňu by nemali byt vysoké. Daniela Skovajsová sa opýtala, ako môžu delegáti 
pomôcť ŠPF, na čo pán riaditeľ odpovedal, že najmä pri šírení informácií ohľadom ŠPF, avšak 
nevylučuje aj inú spoluprácu. 

Pán riaditeľ Kučmáš informoval o termíne 15. júna, do kedy treba podávať žiadosti o poskytnutie 
pôžičky. Ďalší termín je do 10. októbra.

Bod č. 9: Nadácia Intenda, Hotely mládeže Slovakia
Zuzana Halušová (UMB), členka Správnej rady Nadácie Intenda (NI), prezentovala Nadáciu Intenda. V 
stručnosti predstavila fungovanie NI a jej grantové programy. Ďalej informovala o zvýhodnenom 
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cenníku pre študentov v Hotely Junior Jasná a Hotel Junior Piatrová.

Michal Feik, predseda predstavenstva Hotelov mládeže Slovakia, predstavil Hotely mládeže 
Slovakia. Zdôraznil zlepšenie hospodárenia spoločnosti.

Bod č. 10: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Prof. Plavčan predstavil sekciu vysokých škôl na ministerstve školstva, informoval o pláne 
rozpracovať programového vyhlásenie vlády. Informoval o pláne vypracovať tzv. zelenú knihu do 
konca septembra. V druhom polroku sa plánuje vypracovanie tzv. bielej knihy, tj. vízie či koncepcie 
VŠ na najbližšie obdobie. Komplexná akreditácia sa má uskutočniť v roku 2014.
Novela zákona o VŠ:

● vnútorný systém kvality na VŠ založený na ESG
● posudzovanie návrhov na menovanie profesorov akreditačnou komisiou, zavedenie 

minimálnych jednotných kritérií
● spoplatnenie cudzojazyčného štúdia, ak sa súčasne vyučuje v slovenskom jazyku.
● lepšie prepojenie obsahu vzdelávania s požiadavkami pracovného trhu, dopracovanie 

národnej sústavy povolania
● prestavba motivačných štipendií, diferencovanie podľa študijných odborov, či aktivity 

(momentálne je to plošné, 10% najlepším)
● riešenie problematiky mandátov v akademických senátoch počas prechodného obdobia 

medzi 1. a 2.  a 2. a 3. stupňom
● zjednodušenie postupu akreditácie spoločných študijných programov (napr. aj so 

zahraničnými školami)
Novela vyhlášky o sociálnych štipendiách. Novela vyhlášky o študentoch so špecifickými potrebami. 
Opatrenie o maximálnej dĺžke štúdia na r. 2013.

Diskusia
Katarína Stoláriková (AOS)

● kvóty na počty miest študentov
○ Plavčan: v paragrafe 102 písmeno f) zákona o vysokých školách je riešene: 

obmedzené financovanie pri rapídnom medziročnom náraste poctu študentov
● zmena koncepcia externého štúdia na part-time štúdium, flexibilnejší plán

○ Jurkovič: je to predmetom návrhu novely, predĺženie doby štúdia pri zachovaní 
školného

Daniela Skovajsová (ŽU)
● viaceré plne úväzky profesorov

○ Plavčan: register zamestnancov, dokopy max. 58h týždenne
● zmena financovania, zníženie váhy na počet študentov

○ Plavčan: nutnosť zmeny metodiky financovania, ministerstvo sa ňou bude zaoberať
Juraj Tilesch (CityU)

● kvalita súkromných škôl, ktoré poskytujú MBA štúdium
○ Plavčan: je to podoba ďalšieho vzdelávania, nie je to ekvivalent absolvovania 2. 

stupňa vysokoškolského štúdia, majú akreditáciu tzv. malou akreditačnou komisiou
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Gábol Szenási (UK)
● právna subjektivita fakúlt

○ Plavčan: neuvažuje sa, dôležitá je podpora integrity vysokých škôl
● zmena financovania doktorandského štúdia opäť na účelové prideľovanie, súčasný nový 

systém môže obmedzeniť počet doktorandov
○ Plavčan: neúčelové prideľovanie financií dáva väčšiu voľnosť vysokým školám, je na 

nich či zachovajú počet doktorandov alebo napr. poskytnú zvýšené štipendiá pre 
menší počet

○ Jurkovič: je na vysokých školách, ako si zorganizujú doktorandské štúdium; očakáva 
sa, že školy získajú ďalšie financie z externých zdrojov

Martin Mikolka (APZ)
● kroky voči VŠ, ktoré produkujú absolventov, ktorí nepracujú vo svojom odbore

○ Plavčan: UIPŠ pripravuje štatistiky, sleduje sa to v niekoľkoročných intervaloch
Radoslav Zemko (UKF)

● štatút doktoranda (zamestnanec alebo študent?)
○ Plavčan: Bolonský proces zaraďuje doktoranda medzi študentov

● obmedzené možnosti úverov pre doktorandov, zľavy
○ Jurkovič: úvery nemáme zmapované, je to na rokovaní klienta s bankami; zľavy sú na 

diskusiu, ale treba povedať aj kto to zaplatí
Martina Jurčáková (CityU)

● BSBA sa dá podla mojich informácií nostrifikovať, bolo by možné niečo podobné aj pri MBA?
○ Jurkovič: toto štúdium nie je vysokoškolské štúdium z pohľadu ministerstva, teda 

tento titul sa nedá nostrifikovať, súkromná sféra ale môže tento titul akceptovať, ak 
to uznajú za vhodné, problém by bol napr. v štátnej správe

Andrej Rybovič (ŽU)
● vek garantov

○ Jurkovič: momentálne je to 65 rokov, plánujeme to zmeniť
● dočasný titul profesor (ako v Nemecku)

○ Jurkovič: technická otázka, lepší by bol funkčný systém, na druhej strane je tu 
tradícia celoživotných titulov; pri akreditácií by sa sledovala skutočná aktivita 
profesorov

Zuzana Halušová (UMB)
● zapojenie zamestnávateľov do prípravy novely zákona o VŠ (nad rámec verejnosti)

○ Jurkovič: sociálni partneri (medzi inými aj zamestnávatelia) sú pravidelne 
oboznamovaní o pripomienkovom konaní

Ján Jedinák (STU)
● Aké sú plánované zmeny v systéme sociálnych štipendií?

○ Jurkovič: nerieši sa výška, menia sa niektoré podmienky (aktuálny príjem rodičov, 
atď.); návrh je stále v pripomienkovom konaní, radi si osvojíme návrhy, ktoré ho 
vylepšia

● dotácia max. na 2 jedlá denne
○ Jurkovič: je to otázka financií a reálnych potrieb stravovania

Miroslav Ťavoda (SVŠ)
● štatút študenta, nároky na zľavy
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○ Jurkovič: neuvažuje sa nad úpravou, zákon o vysokých školách určuje kto je 
študentom vysokej školy

○ Kučmáš: pri úpravách ohľadom zliav treba pozerať aj na európske normy o 
konkurencii a na iné medzinárodné predpisy

○ Juraj Tilesch (CityU): v Slovinsku existuje takáto právna úprava

Bod č. 11: Slovenská rektorská konferencia
Prof. Libor Vozár prezentoval Slovensku rektorskú konferenciu a jej agendu, aj vo vzťahu ku ŠRVŠ.

Diskusia
Martin Angelovič (PU)

● fungovanie trhu práce v kontexte nezamestnanosti
○ Vozár: historické zmeny (základná vojenská služba, neskoršie materstvo), ľudia 

prichádzajú na trh práce v nižšom veku; riešenie: vyplnenie vzdelávacieho priestoru 
– pomaturitné štúdium, profesijne orientované bakalárske štúdium

Radoslav Zemko (UKF)
● zlyhanie Bolonského procesu pri tvorbe Bc. štúdií

○ Vozár: problém ste pomenovali presne
František Küffer (UMB)

● virtuálni garanti
○ Vozár: pri akreditácií je garant relatívne ľahko skontrolovateľný, AK momentálne 

nezvláda komplexnejšie hodnotenie pri akreditácií

Bod č. 12: Rada vysokých škôl
Anna Čekanová, podpredsedníčka Rady vysokých škôl, prezentovala Radu vysokých škôl. Delegáti, 
ako aj podpredsedníčka, sa zhodli na vôli naďalej spolupracovať.

Bod č. 13: AISEC Comenius University
Naďa Khafajová z AIESEC Comenius University, prezentovala AIESEC organizáciu. Zároveň navrhla 
spoluprácu so ŠRVŠ ohľadom vzájomnej propagácie medzi študentmi a možnosť usporiadať 
niektoré z workshopov AIESECu aj pre delegátov ŠRVŠ. 

Bod č. 14: Problematika stravovania študentov
Ing. Tibor Faragó, vedúci zariadení Vysokoškolského stravovania na Technickej Univerzite v 
Košiciach,  prezentoval problematiku stravovania študentov. Ing Faragó zdôraznil problémy 
týkajúce sa verejného obstarávania na potraviny a výšky dotácie na jedlo. Zároveň požiadal o 
spoluprácu pri presadzovaní lepších podmienok v tejto problematike.

Bod č. 15: Voľby do orgánov ŠRVŠ
Kandidáti na predsedu VZ ŠRVŠ, Bc. Vladimír Hardoň (PU), Bc. František Küffer (UMB) a Matúš 
Michalovič (UK), sa predstavili delegátom ŠRVŠ.
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Tajné hlasovanie č. 9: Voľba predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ
Prítomní: 75
Bc. Vladimír Hardoň: 38
Bc. František Küffer: 12
Matúš Michalovič: 25
VZ ŠRVŠ zvolilo Bc. Vladimíra Hardoňa za predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ na obdobie 2012 – 
2014.

Maroš Korman (Paneurópska VŠ): Procedurálny návrh: mala by nasledovať voľba členov volebnej a  
mandátovej komisie.

Hlasovanie č. 10
Prítomní:  75
Za: 74
Proti: 0
Zdržal sa: 1
VZ ŠRVŠ schválilo návrh procedurálny návrh.

Návrhy na členov volebnej a mandátovej komisie: Bc. Martina Hudáková (STU), Eva Hrnčiarová 
(UKF), Filip Ondrej (UPJŠ), Bc. Ľubica Šimková (UK) a Jozef Zoričák (UMB). Predseda VZ navrhol verejné 
hlasovanie o celom návrhu. S týmto návrhom bol všeobecný súhlas.

Hlasovanie č. 11
Prítomní:  75
Za: 73
Proti: 0
Zdržal sa: 2
VZ ŠRVŠ schválilo navrhnutých kandidátov za členov stálej volebnej a mandátovej komisie.

Matúš Michalovič (UK): Procedurálny návrh na voľbu členov kontrolnej rady a právnej komisie.

Hlasovanie č. 12
Prítomní:  75
Za: 18
Proti: 17
Zdržal sa:  34
VZ ŠRVŠ neschválilo navrhnutý procedurálny návrh.

Kandidáti na podpredsedu VZ ŠRVŠ, Bc. Vladimír Hardoň (PU), Bc. František Küffer (UMB) a Vladimír 
Zoričák (UPJŠ), sa predstavili delegátom ŠRVŠ. Bc. Vladimír Hardoň stiahol svoju kandidatúru.

Tajné hlasovanie č. 13
Prítomní: 72
Neplatné: 6
Bc. František Küffer: 31
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Vladimír Zoričák: 25
VZ ŠRVŠ neschválilo žiadneho kandidáta, nasleduje druhé kolo voľby.

Kandidáti na predsedu ŠRVŠ, Bc. Igor Doboš (Paneurópska VŠ), Vladimíra Ledecká (UPJŠ)  a Mgr. 
Katarína Stoláriková (AOS), sa predstavili delegátom ŠRVŠ.

Bc. Igor Doboš
● zviditeľnenie ŠRVŠ

Vladimíra Ledecká
● výraznejšie presadzovanie názorov študentov

Mgr. Katarína Stoláriková
● budovanie študentskej kultúry a univerzitnej identity

Tajné hlasovanie č. 14
Prítomní: 79
Bc. Igor Doboš: 1
Vladimíra Ledecká:  30
Mgr. Katarína Stoláriková: 45
VZ ŠRVŠ neschválilo žiadneho kandidáta, žiadny kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých 
delegátov ŠRVŠ. Nasleduje druhé kolo, kde postupujú kandidáti Vladimíra Ledecká a Mgr. Katarína 
Stoláriková.

Procedurálny návrh na maximálny časový limit pre kandidátov na prezentáciu a diskusiu na 15 
minút pri podpredsedovi ŠRVS a 10 minút pri tajomníkoch.

Hlasovanie č. 15
Prítomní: 79
Za: 69
Proti: 6
Zdržal sa: 4
VZ ŠRVŠ schválilo procedurálny návrh.

Tajné hlasovanie č. 16: druhé kolo voľby podpredsedu VZ ŠRVŠ
Prítomní: 72
Neplatné: 12
Bc. František Küffer: 33
Vladimír Zoričák: 27
VZ ŠRVŠ neschválilo žiadneho kandidáta, žiaden kandidát nedostal nadpolovičný väčšinu 
prítomných delegátov.

Tajné hlasovanie č. 17: druhé kolo voľby predsedu ŠRVŠ
Prítomní: 76
Neplatné: 4
Vladimíra Ledecká: 29
Mgr. Katarína Stoláriková: 43
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VZ ŠRVŠ za predseníčku ŠRVŠ zvolilo Mgr. Katarínu Stolárikovú.

Kandidát na podpredsedu ŠRVŠ, Mgr. Maroš Korman (Paneurópska VŠ), sa predstavil delegátom 
ŠRVŠ. Kandidátka Miroslava Matíková (UVLF) sa vzdala kandidatúry v prospech Mgr. Maroša 
Kormana.

Procedurálny návrh Tomáša Charváta (UK): V druhom kole voľby vyhráva ten, ktorý získal 
nadpolovičnú väčšinu všetkých odovzdaných (nie len platných) hlasov. Bol všeobecný súhlas s 
takýmto postupom.

Tajné hlasovanie č. 18: voľba podpredsedu ŠRVŠ
Prítomní: 69
Neplatné: 1
Mgr. Maroš Korman: 68
VZ ŠRVŠ za podpredsedu ŠRVŠ zvolilo Mgr. Maroša Kormana.

Kandidáti na pozíciu podpredsedu VZ ŠRVŠ, Bc. František Küffer (UMB), Mirka Matíková (UVLF), 
Matúš Michalovič (UK), a Vladimír Zoričák (UPJŠ), sa prezentovali pred delegátmi ŠRVŠ.

Tajné hlasovanie č. 19
Prítomní: 75
Neplatné: 0
Bc. František Küffer: 6
Mirka Matíková: 26
Matúš Michalovič: 27
Vladimír Zoričák:  16
VZ ŠRVŠ neschválilo žiadneho kandidáta, žiadny kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu 
odovzdaných hlasov, nasleduje druhé kolo voľby s kandidátmi: Miroslava Matíková a Matúš 
Michalovič.

Kandidáti na pozíciu tajomník pre sociálne záležitosti, Bc. Daniela Skovasová (ŽU) a Ing. Peter Vrábel 
(TUKE), sa prezentovali delegátom ŠRVŠ. JUDr. Tomáš Sninčák (UPJŠ) sa vzdal kandidatúry.

Tajné hlasovanie č. 20
Prítomní: 72
Neplatné: 0
Bc. Daniela Skovajsová: 35
Ing. Peter Vrábel: 37
VZ ŠRVŠ za tajomníka pre sociálne záležitosti ŠRVŠ zvolilo Ing. Petra Vrábela.

Tajné hlasovanie č. 21: druhé kolo voľby za podpredsedu VZ ŠRVŠ
Prítomní: 75
Neplatné: 3
Miroslava Matíková: 36
Matúš Michalovič: 36
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VZ ŠRVŠ neschválilo žiadneho kandidáta, žiadny kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu 
prítomných delegátov ŠRVŠ. Uskutoční sa nová voľba.

Kandidáti na pozíciu tajomník pre akademické záležitosti, Mgr. Martin Angelovič (PU) a Mgr. Jaroslav 
Sýkora (UK), sa prezentovali delegátom ŠRVŠ.

Tajné hlasovanie č. 22
Prítomní: 79
Neplatné: 2
Mgr. Martin Angelovič: 45
Mgr. Jaroslav Sýkora: 32
VZ ŠRVŠ za tajomníka pre akademické záležitosti ŠRVŠ zvolilo Mgr. Martina Angeloviča.

Kandidáti na pozíciu tajomníka pre finančné záležitosti, Bc. Zuzana Halušová (UMB) a Peter Jakab 
(EUBA), sa prezentovali delegátom ŠRVŠ.

Tajné hlasovanie č. 23
Prítomní: 77
Neplatné: 0
Bc. Zuzana Halušová: 46
Peter Jakab: 31
VZ ŠRVŠ za tajomníčku pre finančné záležitosti zvolilo Bc. Zuzanu Halušovú.

Kandidáti na pozíciu tajomníka pre zahraničie, Martina Jurčáková (CityU) a Dávid Mézes (EUBA), sa 
prezentovali delegátom ŠRVŠ.

Tajné hlasovanie č. 24
Prítomní: 75
Neplatné: 2
Martina Jurčáková: 43
Dávid Mézes: 30
VZ ŠRVŠ za tajomníka pre zahraničie zvolilo Martina Jurčáková.

Kandidáti na pozíciu tajomníka pre vzťahy s verejnosťou (PR), Simona Vaľková (UPJŠ), a Bc. Radoslav 
Zemko (UKF), sa prezentovali delegátom ŠRVŠ.

Tajné hlasovanie č. 25
Prítomní: 70
Neplatné: 1
Simona Vaľková: 23
Bc. Radoslav Zemko: 46
VZ ŠRVŠ za tajomníka pre vzťah s verejnosťou zvolilo Bc. Radoslava Zemka.

Procedurálny návrh: Lehota na podanie kandidátky na funkciu tajomníka pre vnútorné záležitosti sa 
predlžuje do 17:15.
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Hlasovanie č. 26
Prítomní: 64
Za: 39
Proti: 8
Zdržal sa: 17
VZ ŠRVŠ schválilo navrhnuté uznesenie.

František Küffer (UMB): Procedurálny návrh na vyhlásenie hlasovania č. 26 za zmätočné.

Hlasovanie č. 27
Prítomní: 64
Za: 17
Proti: 31
Zdržal sa: 16
VZ ŠRVŠ neschválilo procedurálny návrh.

Tajné hlasovanie č. 28: nová voľba podpredsedu VZ ŠRVŠ
Prítomní: 68
Neplatné: 0
Bc. František Küffer: 5
Mirka Matíková: 34
Matúš Michalovič: 29
VZ ŠRVŠ nezvolilo žiadneho kandidáta, keďže žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičný počet 
odovzdaných hlasov, nasleduje druhé kolo voľby.

Tajné hlasovanie č. 29: druhé kolo voľby podpredsedu VZ ŠRVŠ
Prítomní: 71
Neplatné: 0
Mirka Matíková: 37
Matúš Michalovič: 34
VZ ŠRVŠ za podpredsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ zvolilo Mirku Matíkovú.

Kandidáti na pozíciu tajomníka pre vnútorné záležitosti, Lenka Drobková (UK), Ján Jedinák (STU) a 
JUDr. Tomáš Sninčák (UPJŠ), sa prezentovali delegátom ŠRVŠ.

Tajné hlasovanie č. 30
Prítomní: 67
Neplatné: 2
Lenka Drobková: 29
Ján Jedinák: 2
JUDr. Tomáš Sninčák: 34
VZ ŠRVŠ za tajomníka pre vnútorné záležitosti zvolilo JUDr. Tomáša Sninčáka.

Návrhy na členov právnej komisie: Igor Doboš (Paneurópska VS), Bc. František Küffer (UMB), Matúš 
Michalovič (UK), Ivan Kováčik (VSBM), Martin Mikolka (APZ) a Vladimír Zoričák (UPJŠ).
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Tajné hlasovanie č. 31
Prítomní: 62
Igor Doboš: 28
František Küffer: 29
Matúš Michalovič: 50
Ivan Kováčik: 46
Martin Mikolka: 51
Vladimír Zoričák: 57
VZ ŠRVŠ zvolilo Františka Küffera, Matúša Michaloviča, Ivana Kováčika, Martina Mikolku a Vladimíra 
Zoričáka za členov právnej komisie.

Návrh kandidátov na členov kontrolnej rady: Bc. Peter Kulan (PU), Dominika Oselská, (UKF) Vladimír 
Bokša (PU).

Hlasovanie č. 32
Prítomní: 62
Za: 59
Proti: 1
Zdržal sa: 2
VZ ŠRVŠ zvolilo navrhnutých kandidátov za členov kontrolnej rady.

Bod č. 16: UniValue
Zástupcovia UniValue tímu prezentovali projekt hodnotenia vyučovania študentmi s názvom 
“Instant Feedback”. Web stránka projektu je: http  ://  www  .  instfeedback  .  com  /  . Delegáti ŠRVŠ prejavili 
veľmi pozitívnu spätnú väzbu.

Bod č. 17: SK RVŠ
Zástupcovia Studentskej komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) predstavili svoju organizáciu a 
situáciu v Českej republike v oblasti vysokého školstva. Delegáti ŠRVŠ vyjadrili podporu SK RVŠ v ich 
snahe presadzovať názor študentov pri chystaných legislatívnych zmenách v Českej Republike.

Bod č. 18: ESN Slovakia
Miroslav Hajnoš, prezident ESN Slovakia a člen Rady pre Erasmus, prezentoval program “Erasmus 
pre všetkých”. Janka Gasperová, členka ESN Slovakia, prezentovala organizáciu ESN Slovakia. Obaja 
vyjadrili snahu v pokračovaní spolupráce so ŠRVŠ.

Bod č. 19: Prezentácia nového predsedníctva
Nové predsedníctvo predstavilo programové ciele a koncepciu práce na najbližšie obdobie. Ide 
najmä o:

● prehodnotenie vnútorných predpisov a ich zosúladenie s platnými zákonmi
● kreovanie a posilňovanie študentskej a akademickej kultúry
● aktívna participácia na koncepcii novely zákona o VŠ
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● akvizícia externých partnerov, aj zo súkromného sektora
● podpora angažovanosti delegátov v činnostiach ŠRVŠ a participácie študentov na 

akademickej samospráve
● propagácia ŠRVŠ medzi študentmi a odbornou i laickou verejnosťou
● vytvoriť etický kódex delegáta ŠRVŠ

Predseda VZ ŠRVŠ, Bc. Vladimír Hardoň, ukončil ustanovujúce VZ ŠRVŠ a poďakoval delegátom za 
účasť.

V Spišskej Novej Vsi, 10. 6. 2012.

Zapísal: Mgr. Kristián Valentín

Overili: Ľuboš Majer, Ján Jedinák

Prílohou k zápisnici sú prezenčné listiny hostí a delegátov.

Bc. Vladimír Hardoň
Predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ
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