
 
 

 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSEDNÍCTVA ŠRVŠ 

Bratislava, 22.09.2012 

 

1. ZHODNOTENIE PODUJATIA PEACE ONE DAY 2012 

Pri organizovaní podujatia a počas jeho priebehu sa vyskytlo niekoľko problémov. Identifikovali 

sme podstatu týchto problémov za účelom ich odstránenia pri organizovaní ďalších ročníkov. 

Medzi hlavné podstaty problémov sme zaradili:  

 chýbajúce bannery, logo POD, ŠRVŠ 

 chýbajúca mediálna podpora a zlyhanie marketingu, neskorá promo 

 akútne nám chýba grafický tím 

 akcie tohto typu nemá organizovať predsedníctvo, ale tím delegátov 

Celkové hodnotenie podujatia: 

 program bol vynikajúci 

 predsedníctvo pracovali ako flexibilný a operatívny tím (najmä podpredseda ŠRVŠ Maroš 

Korman urobil množstvo práce a administratívy okolo POD) 

 považujeme za úspech, že sme akciu takéhoto formátu zvládli vo veľmi krátkom čase 

 Vstupy/výstupy – celkové náklady ŠRVŠ: 360 EUR, ale získali sme vedomosti, zručnosti, 

skúsenosti (ukázala sa aj aktivita delegátov, kto sa zúčastnil a kto nie) 

Odporúčania do budúcna: 

 počas diskusie zabezpečiť stoličky alebo lavičky na sedenie pre starších ľudí 

 rozdelenie úloh a hlavne zodpovednosti za jednotlivé úlohy 

 pri každom projekte nastaviť ciele, cieľovú skupinu, timing, financovanie... 

 

 

2. ČO ROBIŤ S NEAKTIVITOU DELEGATOV? 

 vytvoriť lokálne tímy – regionálne, inštitucionalizovať frakcie 

 vytvoriť systém merateľnej aktivita delegátov  

 nová štruktúra zameraná na regióny – pracovná skupina: Maroš, Rado, Martina 

 

+ hľadať v univerzitných mestách firmy, ktoré by nás mohli finančne podporiť 

 

 



 
 

 

3. PRÍPRAVA NOVÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ŠRVŠ 

 

4. PRÍPRAVA VZ V JASNEJ 

 program 

 zoznam hosti 

 

5. DOHODY/ODVODY 

 skontaktovať ZMPS 

 skontaktovať úniu zamestnávateľov 

 

6. OMBUDSMAN 

 Príde na VZ ako hosť 

 Brožúrka – publikácia 

 

7. REDAKČNÁ RADA 

 pripravuje informačný portál 

 3 články týždenne 

 novy newsletter, v novom systéme 

 Externý newsletter 

 

8. STUDENT FORUM 21 

 16.-18. November 2012 

 

9. INTENDA 

 informácie 

 

10. REPRE (846 EUR) 

 50 vlajočiek 

 Banner 1x2m – 2ks 

 500 obálok, 5000 hlavičkový papier 

 Vizitky 2000 

 

 


