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Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia VZ ŠRVŠ 

Predseda Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len VZ 

ŠRVŠ), 

Mgr. Vladimír Hardoň  privítal všetkých delegátov a otvoril ustanovujúce 

zasadnutie VZ ŠRVŠ. 

Mgr. Vladimír Hardoň:   

- odstúpenie z postu predsedu valného zhromaždenia  

-záujem o hlasovanie per rollam. 

Vladimíra Ledecká (UPJŠ) 

- podotkla, že neuznáva hlasovanie per rollam. 

 

Mgr. Vladimír Hardoň:   

- problém s hlasovaním per rollam a jeho riešenie (zrušiť) 

- predsedníctvo spracuje návrh 

 

Mgr. Vladimír Hardoň:   

- zapamätať si kto ako hlasoval 

- len spočítanie hlasov. 

Mgr. Vladimír Hardoň: Prejdeme k hlasovaniu. 

 

 

 

 

 

Hlasovanie č. 1.  

Pristupujeme k hlasovaniu o návrhu zvoliť za zapisovateľa Jána Jedináka(STU). 

prítomní: 50  

za:  50  

proti: 0 
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zdržali sa: 0 

 

Valné zhromaždenie schválilo návrh. Ján Jedinák(STU) je zapisovateľom valného 

zhromaždenia. 

 

Mgr. Vladimír Hardoň: Teraz by sme pristúpili k hlasovaniu č. 2 

Hlasovanie č. 2.  

Pristupujeme k hlasovaniu o návrhu zvoliť za overovateľov zápisnice Vladimíru 

Ledeckú(UPJS-KE) a Bc. Danielu Skovajsovú(ŽU). 

prítomní: 50  

za:  48  

proti: 0 

zdržali sa: 2 

 

Návrh schválený. Overovatelia zápisnice sú Bc. Vladimíra Ledecká(UPJS-KE) a Bc. Daniela 

Skovajsová(ŽU). 

Mgr. Vladimír Hardoň: Prerušenie zasadnutia. Dobrú chuť vidíme sa po večeri. 

 

19:18 - Pokračovanie zasadnutia VZ ŠRVŠ 

Mgr. Vladimír Hardoň:  

- objasnenie ako hlasovať 

 

 

 

Hlasovanie o schválení programu 

 

Hlasovanie č. 3  

prítomní: 62  

za:  62  

proti: 0 

zdržal sa: 0 
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Schválili sme návrh programu. 

Bod č. 2: Správa o vedení predsedníctva 

Mgr. Maroš Korman (PEVŠ): 

- akreditačné komisie, akreditačný proces 

- stretnutie s prezidentom (sociálna novela) 

- štrajk učiteľov 

- lekárska fakulta (UPJŠ) 

- kvalita vzdelávania 

- doktorandi 

- študentský pôžičkový fond 

- zahraničné cesty (Projekty ESU, cesta v Rusku) 

- spolupráca so ŠRSŠ 

- ISN 

 

Ďakujem, ak máte nejaké otázky. 

Vladimíra Ledecká (UPJŠ-KE) 

- list týkajúci sa odovzdávania titulov  

 

 

 

Martina Jurčákova(VSM-TN) 

- projekt Fins (financovanie vysokého školstva) 

- študentský  pôžičkový fond 

- Erasmus 

- nový web 

- únia OH 

- deň mieru v Bratislave.  

Ing. Peter Vrábel (TUKE) 

- web spravodaj 

Bc. Rado Zemko (UKF - NR) 
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- správa o činnosti PR 

- Uniblog 

Bc. Daniela Skovajsová (ŽU) 

- Ombudsman  

Bc. Rado Zemko (UKF - NR) 

- odstúpenie z funkcie PR 

Bc. Zuzka Halušová(UMB-BB) - Finančné záležitosti 

- získavanie peňazí z externých zdrojov 

- Intenda 

- stretnutie s organizáciou N.O. Manažéri 

Mgr. Maťo Angelovič(PU) - Education 

- nemám prezentáciu 

-ospravedlnenie, že education nevyvíjala činnosť 

Demisie PR, vzťahy z verejnosťou, vnútorné záležitosti 

 

 

Ing. Peter Vrábel - Demisia 

- zanechanie štúdia na PU 

Bc. Rado Zemko (UKF - NR) - PR 

"Veľmi ma mrzí to, že 60 ľudí vložilo do mňa dôveru. Veľmi si to cením. Dúfam, že nástupca 

bude prácu robiť oveľa lepšie, mal som veľa nedostatkov. Ak by som pokračoval nebola by to 

kvalitná práca. Nemám čo k tomu veľa povedať, nerád vysvetľujem dôvody. 

Na projektoch ktoré sú budem na nich ďalej samozrejme pracovať a pomáhať." 

Príchod predsedu rady stredných škôl Andreja Barborku 

Ing. Peter Vrábel(TUKE) - komentár k dohode s ministerstvom 

- daňový bonus 

- dotácia na stravu 

- odvody 
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Vladimíra Ledecká (UPJŠ) 

- prieskumy ohľadne protestu, ak by sme neprijali dohodu s ministerstvom 

Rokovanie skončilo o 02:40 ráno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2012 Pokračovanie zasadnutia VZ ŠRVŠ 

7:00 raňajky 

8:00 Začiatok zasadnutia VZ ŠRVŠ 

Bod č. 3: Príchod štátneho tajomníka (MPSVaR) Ing. Jozefa Buriana 

- privítanie 

- príhovor štátneho tajomníka (MPSVaR)  

Ing. Jozef Burian (MPSVaR) 

„Veľa študentov dostáva odmenu, aký je problém dohodnúť sa so študentom, aby tuto prácu 

nerobil on. Zamestnávateľ prepíše na študentov takéto veci. 

Hľadajme riešenie aby výška nebola predmetom podvodu. Viem si predstaviť aby som to 

nastavil paušálne. Priemer dohôd bol 120eur za predchádzajúce obdobie. 

Každý mame podiel na tom, že sa to nespravilo ako malo. Možno nastáva čas manažérskeho 

pohľadu na riadenie štátu ako firmy. Ja urobím opatrenie a musím si po roku pozrieť aké sú 
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výsledky. Slováci sú vynaliezavý národ. Môže sa stáť, že nastúpite do práce a stane sa vám 

nejaký uraz a nebudete dostávať invalidne ani nič z tohto platu. Odpoveď na vašu otázku 

hľadáme kompromis. Hľadáme rozumnú mieru. Ak bude dobrý výhľad, tak budeme mať 

rezervu. No najprv musíme vedieť, že vývoj ekonomiky bude ako predpokladáme. Dnes už je 

pomyseľná guľa a uvidíme, že či je vývoj taký alebo taký. Sme gro závislí na odbite našich 

výrobkov na krajiny našej únie. Tu nikto nevyhrá tu bude viac alebo menej porazených. “ 

Bc. Daniela Skovajsová(ŽU): Prečo z minimálnej mzdy? 

Ing. Jozef Burian (MPSVaR): „Nemám presnú evidenciu. Urobím opatrenie a hľadám čísla. 

Poďme postupnými krokmi, aby sme to dali na minimálnu hodinovú mzdu. “ 

12:00 Prerušenie rokovania 

 

Bod č. 4: Zaraďovanie delegátov do Work group (WG) 

- zaraďovanie delegátov do work group(WG)  

Bod č. 5: Predstavenie pracovných skupín 

WG Financie Bc. Zuzana Halušová(UMB-BB): 

- student forum  

- financovanie 

 

WG Akademické záležitosti Mgr. Martin Angelovič (PU): 

- postavenie v senátoch 

- vnútorná kvalita  

Sociálne záležitosti Bc. Daniela Skovajsova (ŽU): 

- pripomienkovanie zákona,  

- komunikácia s pánom Faragom 

- ubytovanie 

- kvalita ubytovania na Slovensku  

Vnútorné záležitosti 

- zmena legislatívy  
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Bod č. 6: Príchod Ministra PhDr. Dušana Čaploviča DrSc. 
 

- odvody pre študentov 

- kvalita vzdelávania a jej zlepšenie 

- lietajúci profesori 

- financovanie vysokého školstva 

- dotácia na stravu 

 

19:15 Mgr. Katarína Stoláriková (AOS-LM) 

- odvody pre študentov 

 

Bod č. 7: Voľba predsedníctva ŠRVŠ 

Voľba tajomníka pre vnútorné záležitosti.  

1. kandidát : Bc. Igor Doboš(PVŠ-BA) 

 

Bc. Igor Doboš(PVŠ-BA): 

„Kandidujem práve z dôvodu, že chcem zmeniť výzor vnútrajšku ŠRVŠ. Chcem sa vyhnúť 

takýmto prekvapeniam. Kandidoval som už veľa x, takže tí čo ste tu starí ma poznáte. “ 

Voľba Tajomníka pre vnútorné záležitosti 

Hlasovanie č. 4. 

Výsledky hlasovania :  
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prítomní:  72 

za:  60 

proti: 3 

zdržal sa: 9 

Schválený tajomník pre vnútorne záležitosti. 

 

Voľba tajomníka pre sociálne záležitosti: 

Kandidáti: Radovan Lacko (EUBA), Bc. Daniela Skovajsová(ŽU) 

Radovan Lacko: príhovor 

Hlasovanie č. 5. 

Tajné hlasovanie. 

prítomní:  52 

za:  52 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Radovan Lacko(EUBA) bol zvolený za Tajomníka pre sociálne záležitosti ŠRVŠ. 

Mgr. Vladimír Hardoň - Voľba tajomníka pre PR 

Kandidát: Bc. Barbora Dupáková (UK-BA) 

Hlasovanie č. 6. 

prítomní:  67 

za:  62 

proti: 0 

zdržal sa: 5 

Bc. Barbora Dupáková(UK-BA) bola zvolená do funkcie Tajomníka pre PR. 

Mgr. Vladimír Hardoň - Voľba predsedu valného zhromaždenia ŠRVŠ 

Kandidáti: RNDr. Martin Babič (UK-BA),  Martin Kováčik (PEVŠ-BA) 

RNDr. Martin Babič(UK-BA) príhovor:  
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-etický kódex 

- hlasovanie per rollam 

- obhajoba práv študenta 

 

Martin Kováčik (PEVŠ) 

- spolupráca s predsedníctvom 

- člen právnej komisie 

- tvorba štatútu 

- rokovací poriadok  

Hlasovanie č. 7. 

RNDr. Martin Babič : za 48  

Martin Kovačik : za 19  

proti 0  

zdržalo sa 5 

RNDr. Martin Babič(UK-BA) bol zvolený do funkcie predsedu valného zhromaždenia ŠRVŠ.  

 

Martina Jurčáková (VŠM-TN): Pracovná skupina pre zahraničie 

- work meeting 

- rokovanie ESU 

- financovanie 

Voľba volebnej a mandátovej komisie. 

Hlasovanie č. 8. 

Jediný kandidát do volebnej a mandátovej komisie Ing. Macko Dominik (STU). 

Jednomyseľné schválenie. 

 

Hlasovanie č. 9. 

 

Verejné valné zhromaždenie vyjadruje súhlas s usporiadaním mítingu ESU na Slovensku. 

Uznesenie sme schválili jednomyseľne. 
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Juraj Tilesch: Zimné študentské hry 

- účastníci 

- štruktúra 

- video o ZŠH 

 

 

Hlasovanie č. 10. 

Hlasovanie o tom či príjmeme 155 eur a dohodu s MŠVVaŠ SR. 

Dávam hlasovať o prvom návrhu. 

prítomní:  61 

za:  32 

proti: 27 

zdržal sa: 2 

32 za 27 proti 2 zdržali 

Schválené. 

Hlasovanie č. 11. 

Hlasovanie kto je za, aby sa do tohto pridala podmienka pri sumách (pri navýšení balíka 

peňazí pre študentov sa nezoberie nič z rezortu školstva), aby sa to nedotklo priamo rezortu 

školstva. 

prítomní:  69 

za:  48 

proti: 3 

zdržal sa: 18 

Schválené. 

 

 

Mgr. Vladimír Hardoň: Pristúpime k hlasovaniu č. 12 

Hlasovanie č. 12. 
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Hlasovanie o tom či bude BM na Slovensku. 

prítomní:  71 

za:  69 

proti: 1 

zdržal sa: 1 

Schválené. 

Ukončenie zasadnutia 13.10.2012. 

14.10.2012 Pokračovanie zasadnutia VZ ŠRVŠ 

Bod č. 8: Prezentácie delegátov ŠRVŠ o činnosti  

8:40 Ing. Peter Vrábel(TUKE) prezentácia o novom systéme 

Mgr. Lenka Drobková(UK-BA), Jakub Pavlus (UK-BA)  

Peace one day  

 

Volebná mandátová komisia zvolila svojho predsedu. Bc. Martinu Hudákovú(STU) 

Bod č. 9: Výstupy za work groupy. 

Akademické záležitosti Mgr. Lenka Drobková(UK-BA): 

- akademické senáty 

- kvalita vzdelávania  

WG Sociálne záležitosti bc. Daniela Skovajsová (ŽU) 

- zneužívanie sociálnych štipendií 

- dotácia na stravu 

- lekár na internátoch 

- kvalita ubytovania 

WG Financie: 

- student 21 

- pomoc sociálne slabším skupinám 

Bc. Daniela Skovajsová(ŽU)  

- manifest (nespokojnosť s tým, ako pracujú delegáti) 
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Valné zhromaždenie ukladá tajomníkovi pre vnútorné záležitosti rozvinúť bližšiu spoluprácu s 

Ombudsmanom a túto spoluprácu prezentovať na ďalšom valnom zhromaždení. 

Hlasovanie č. 13. 

prítomní:  45 

za:  44 

proti: 0 

zdržal sa: 1 

Schválené. 

Predložiť návrh etického kódexu na pripomienkovanie a na odsúhlasenie najneskôr na 

najbližšom valnom zhromaždení. 

Hlasovanie č. 14. 

prítomní:  45 

za:  45 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Schválené. 

 

 

Bod č. 10: Delegácia V4 
Kandidáti: Martina Jurčáková (VŠM-TN), Frencien Bauer(EU-BA), Mgr. Maroš Korman (PVŠ-

BA), Bc. Daniela Skovajsová (ŽU), náhradník Mgr. Katarína Stoláriková (AOS-LM) 

Hlasovanie č. 15. 

prítomní:  45 

za:  41 

proti: 0 

zdržal sa: 4 

Schválené. 



 

Študentská rada vysokých škôl   tel.: +421949 855 958 

Ústav informácií a prognóz školstva  fax: +421 2 6541 1880 

Staré grunty 52  www.srvs.sk 

842 44, Bratislava 4  srvs@srvs.sk 

RNDr. Martin Babič (UK-BA):  Pristúpime k hlasovaniu č. 16 

 

Bod č. 11: Delegácia ESU 

Kandidáti: Martina Jurčáková(VŠM-TN), Mgr. Maroš Korman (PVŠ-BA), náhradník Mgr. Katka 

Stoláriková (AOS-LM) 

Hlasovanie č. 16. 

prítomní:  45 

za:  40 

proti: 0 

zdržal sa: 5 

Schválené. 

Bod. č. 12: Doplňujúce návrhy delegátov 

RNDr. Martin Babič (UK-BA):  Pristúpime k hlasovaniu č. 17 

Formálny návrh/uznesenie: Valné zhromaždenie ukladá predsedníctvu informovať o obsahu 

vyhlásenia pred samotným vyhlásením, v mimoriadnych prípadoch čo najskôr po podaní 

vyhlásenia, najneskôr však do 24 hod. 

 

Hlasovanie č. 17. 

prítomní:  45 

za:  45 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Schválené. 

RNDr. Martin Babič (UK-BA):  Pristúpime k hlasovaniu č. 18 

Valne zhromaždenie ukladá predsedkyni a podpredsedovi nariadenie, aby oboznámili 

delegátov o tom čo sa tu dialo v ich neprítomnosti. 

Hlasovanie č. 18. 
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prítomní:  45 

za:  45 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Schválené. 

Tlačová správa ŠRVŠ zo dňa 14.10.2012 

Kto je za predloženú tlačovú správu. 

Hlasovanie č. 19. 

prítomní:  45 

za:  45 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Schválené. 

 

Bod č. 13: Ukončenie VZ ŠRVŠ 

RNDr. Martin Babič(UK-BA): Ukončujem valné zhromaždenie ŠRVŠ 

 

 

 

 

 

V Jasnej 14.10.2012 

Zapisovateľ: Ján Jedinák 

Overovatelia: Vladimíra Ledecká(UPJŠ) a Bc. Daniela Skovajsová(ŽU). 


