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Predseda Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl (ďalej len VZ 
ŠRVŠ), 
RNDr. Martin Babič(UK)  privítal všetkých delegátov a otvoril zasadnutie VZ 
ŠRVŠ. 
 
Hlasovanie o schválení programu VZ v Trenčianskych Tepliciach v dňoch 7.-9.12.2012 
 

Hlasovanie č.1 

Prítomní:51 
Za:51 
Proti:0 
Zdržali sa:0 
 
Program valného zhromaždenia bol schválený. 

 
Bod č. 1: Voľba Zapisovateľa 

Za zapisovateľa bol navrhnutý Ján Jedinák(STU). 
 

Hlasovanie č. 2 

Prítomní: 42 
Za:26 
Proti:12 
Zdržali sa:4 
 
VZ ŠRVŠ zvolilo za zapisovateľa Jána Jedináka(STU). 
 

Bod č. 2: Voľba overovateľov zápisnice 

 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Matúš Michalovič (UK), Ing. Peter Vrábel(TUKE). 
 

Hlasovanie č. 3 
Prítomní:46 
Za:41 
Proti:0 
Zdržali sa:5  
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VZ ŠRVŠ zvolilo za overovateľov zápisnice Matúša Michaloviča(UK) a Ing. Petra Vrábela 
(TUKE). 
 
Predseda VZ dal pred správou o činnosti predsedníctva slovo hosťovi Mgr. Máriovi Lazúrovi 
(AZU - Aktivita zvyšuje úspech). 
-školy 
-lokálne centrá 
-podpora študentov 

 
Bod č. 3: Objasnenie situácie na Fakulte priemyselných technológií 
so sídlom v Púchove 
 
Situáciu na fakulte priemyselných technológií objasnil poverený rektor Doc. Ing. Jozef 
Habánik, PhD. 
 
Mgr. Maroš Korman(PEVŠ) zhrnul kroky, ktoré spravila ŠRVŠ na podporu študentov na 
Fakulte priemyselných technológií. 
 
Diskusia 
 
Radovan Lacko(EUBA): „V akom stave je tá vec s presťahovaním fakulty naspäť, resp. nie 
naspäť ale do Trenčína a či sa to teraz rieši a ako to nakoniec bude, ako to vyzerá, táto 
situácia? Aby ste nám to priblížil.“ 
 
Doc. Ing Jozef Habánik, PhD.: „Ďakujem za túto otázku, ja som to opomenul. Ja rešpektujem 
zákon. Zákon o vysokých školách z roku 1997. Kedy bola zriadenia Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka. Ta bola zriadená s nejakými fakultami a jedna z tých fakúlt 
priemyselných technológií bola zriadená so sídlom v Púchove. Ja tento stav plne rešpektujem 
a všetky pracoviská fakulty priemyselných technológii budú v Púchove, poprípade v iných 
mestách tak, ako to bolo do teraz napr. Ružomberok. Ak si fakulta rozhodne, že chce mať 
takéto pracovisko v Ružomberku, tak budem akceptovať návrhy zo strany vedenia. O 
žiadnom sťahovaní fakulty priemyselných technológií z Púchova do Trenčína nemôže byť ani 
reč. Toto je moja garancia.“ 
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Bod č. 4: Správa o činnosti predsedníctva 

 
RNDr. Martin Babič(UK) - Podal správu o činnosti predsedníctva valného zhromaždenia 
- problém s hlasovaním Per Rollam (Málo delegátov hlasuje cez e-mail.) 
- problém s e-mailami volebnej a mandátovej komisii 
- problém s návratkami (nedisciplinovanosť) 
 
Mgr. Maroš Korman(PEVŠ) a Mgr. Katarína Stoláriková(AOS) - Správa o činnosti 
predsedníctva ŠRVŠ 
- Trenčianska Univerzita 
- Memorandá s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (odvody...) 
- Školský výbor 
- Ombudsman  
- Zahraničné cesty 
 
Martina Jurčáková(VŠM) - Správa o činnosti skupiny Zahraničie 
- zahraničné pracovné cesty 
- podporné listy Slovincom a Veľkej Británií 
- ESN - Košice 
 
Radovan Lacko (EUBA)- Správa o činnosti skupiny Sociálne záležitosti 
- Prijatie vládneho návrhu (zvýšenie z 80 centov na 1 € dotácie na stravu) 
- Kontaktovanie študentov, ktorí podávajú sťažnosti 
- Motivačné štipendia 
 
Bc. Barbora Dupáková (UK)- Správa o činnosti skupiny PR 
- Dve tlačové vyhlásenia pre média 
- Potreba spraviť videá do televízie SEE and GO 
 
Bc. Zuzana Halušová(UMB) - Správa o činnosti skupiny Financie 
- študentské fórum 21 
- rozpočet, aktualizácia rozpočtu, verzia na rok 2013 
- projekty na získavanie financií z externých zdrojov 
- metodika financovania 
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Bc. Igor Doboš(PEVŠ) - Správa o činnosti skupiny Vnútorné záležitosti 
- prebratie agendy a následná archivácia 
- novela rokovacieho poriadku 
- akreditačná komisia 
- zverejnenie hlasovacích lístkov 
 
Mgr. Martin Angelovič(PU) - Správa o činnosti skupiny Akademické záležitosti 
- projekt akademické senáty(dotazníky) 
- zúčastnenie na rade vysokých škôl 
- odovzdávanie cien dobrovoľník/čka roka 2012 
- akreditačná komisia (úroveň, argumentácia) 

 
Bod č. 5: Doplňujúce hlasovania VZ ŠRVŠ 

 
Hlasovanie o presunutí bodov programu: Rozpočet ŠRVŠ a Prioríty ŠRVŠ na nasledujúci 
deň(8.12.2012) z dôvodu časového sklzu a náročnosti týchto bodov. 
 

Hlasovanie č. 4 

Prítomní:57 
Za:31 
Proti:25 
Zdržali sa:1 
 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie o zmene programu: vynechaní bodu " Ako správne napísať CV? - workshop" 

 
Hlasovanie č. 5 
Prítomní:57 
Za:46 
Proti:7 
Zdržali sa:4 
 
Návrh bol schválený. 
 

Predseda VZ ŠRVŠ RNDr. Martin Babič(UK) prerušil schôdzu VZ ŠRVŠ do 
nasledujúcého dňa. 
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Bod č. 6: Témy ISIC a No-ISIC  
 
Ing. Peter Vrábel(TUKE)  
- Otvorenie témy o ISIC a NO-ISIC 
- Problematika ISIC a No-ISIC 
- Návrhy na zlepšenie služieb ISIC a NO-ISIC pre študentov 
- Startupy (Prieskum na VŠ a ich dopad na študentov) 
- Intraweb - Hlasovanie (Testovanie nového systému hlasovania) 
- Google groups (Udobrenie oficiálnych komunikačných kanálov) 
 
Hlasovanie o zrušení všetkých neoficiálnych komunikačných kanálov ŠRVŠ  

 
Hlasovanie č. 6  

Prítomní: 50 
Za: 43 
Proti: 4  
Zdržali sa: 3 
 
Návrh bol schválený. 
 

Bod č. 7: Rozpočet ŠRVŠ a Student Forum 

 
Bc. Zuzana Halušova (UMB) 
- Student Forum video 
- Rozpočet ŠRVŠ 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu na ukončenie rozpravy o rozpočte, o nehlasovaní o 
návrhu rozpočtu, kým nebudú poskytnuté ďalšie materiály od tajomníkov, alebo 
predsedníctva. Po poskytnutí týchto materiálov sa vykoná hlasovanie per rollam.  

 
Hlasovanie č. 7 
Prítomní: 54 
Za: 49 
Proti: 1 
Zdržali sa: 4 
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Procedurálny návrh bol schválený. 
 
RNDr. Martin Babič(UK): „Dostal som do rúk podpísaný papier o vyslovení nedôvery 
predsedníčke Kataríne Stolárikovej a podpredsedovi Marošovi Kormanovi. Dávam 
procedurálny návrh, aby sme o vyslovení nedôvery začali rokovať poobede.“ 

 
Hlasovanie č. 8 
Prítomní: 54 
Za: 54 
Proti: 0 
Zdržal sa:1 
 
Procedurálny návrh bol schválený. 
 
Bod č. 8: Priority ŠRVŠ  
 
Mgr. Katarína Stoláriková (AOS): 
Nepriama metodika rozpisu dotácií pre verejné vysoké školy. 
Všetci dostali malo peňazí napriek tomu, že výkon sa zvyšuje. Čo pôsobí kvázi demotivujúco 
na zamestnancov aby produkovali. Zároveň na druhú stranu vyzval minister a súhlasili rektori 
s tým, že prosím vás neprodukujte monografie, aby ste mali umelo navýšený rozpočet, lebo 
sa to nedá pokryť. Trend je ten, že sa budú podporovať technické a prírodovedecké 
programy. 
V podstate viceprezident SRK to uzavrel s tým, že variabilita škôl na Slovensku je vysoká. 
Preto ani SRK nemôže zaujať jednotné stanovisko, jednotným stanoviskom je len to, že 
peňazí je málo, ale že, rozpis dotácií je politický nástroj, ale nemal by byť tým vhodným 
politickým nástrojom na zvyšovanie kvality, ale aby sa rozvíjalo vysoké školstvo. Viacerí sa 
zhodli na tom, že podporovať by sa mali hlavne doktorandi, resp. že by mala ísť zvýšená 
pozornosť na doktorandov.  
 
Ing. Peter Pištek (STU) 
- všetky výskumné školy sú pod krivkou rastu 
- granty 
- monografie 
- klesá váha umeleckým školám za umeleckú tvorbu 
- príspevky na laboratória 
- nezamestnanosť absolventov Univerzít 
 



 

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 

Mgr. Maroš Korman(PEVŠ) 
- podporovať viac ľudí, ktorí vyrábajú hodnoty (technické smery) 
 
RNDr. Martin Babič(UK): „Je tu návrh, aby sme predĺžili o 10 minút rokovanie.“ Návrh bol 
schválený na základe všeobecného súhlasu. 

 
Bod č. 9: Projekt UNIVALUE  
 
Peter Komorník : Prezentácia projektu Univalue. 
- ako zlepšiť vysokoškolské štúdium 
- čo je dobrý učiteľ 
- rozdelenie učiteľov do dvoch základných kritérií podľa ktorých dokážeme učiteľov rozdeliť 
do štyroch skupín  
1) Schopnosť učiteľa niečo svojich žiakov naučiť. 
2) Jeho prístup, jeho záujem svojich žiakov niečo naučiť. 

 
 
Bc. Martin Kováčik(PEVŠ): Návrh na zmenu štatútu ŠRVŠ AD HOC - čl 21, ods. 3 – „Funkčné 
obdobie člena predsedníctva sa končí, ak sa konajú voľby do študentskej rady, v prípade 
vyslovenia nedôvery podľa tohto štatútu alebo po jeho demisii. Člen predsedníctva zostáva vo 
funkcii až do zvolenia nového člena.“ 
 

Hlasovanie č. 9 

Prítomní: 60 
Za: 57 
Proti: 1 
Zdržali sa:2 
 
Návrh bol schválený. 

 
Bod č. 10: Odvolávanie predsedníčky a podpredsedu ŠRVŠ 
 
Diskusia 
- zlá komunikácia predsedníctva 
- konflikt záujmov 
- zlé manažovanie ľudí 
- UIPŠ  
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Hlasovanie o vyslovení nedôvery predsedníčke ŠRVŠ Mgr. Kataríne Stolárikovej(AOS) 

 
Hlasovanie č. 10 
Prítomní: 61 
Za: 38 
Proti: 13 
Zdržali sa:10 
 
Návrh nebol schválený. 
 
Hlasovanie vyslovení nedôvery podpredsedovi ŠRVŠ Mgr. Marošovi Kormanovi(PEVŠ) 

 
Hlasovanie č. 11 
Prítomní: 62 
Za: 23 
Proti: 27 
Zdržali sa:12 
 
Návrh nebol schválený. 

 
Bod č. 11: Metodika prerozdeľovania dotácií pre verejné vysoké 
školy 
 
Ing. Peter Pištek(STU): 
- priemerná úroveň absolventa klesá 
- pozitívna diskriminácia technických a prírodovedných vied (nepomáha sa) 
- granty 
 
Predseda VZ ŠRVŠ na žiadosť Ing. Petra Pišteka(STU) rozdelil hlasovanie o návrhu Metodiky 
prerozdeľovania dotácii pre verejné vysoké školy do viacerých hlasovaní podľa bodov návrhu. 
 
Hlasovanie o návrhu na zmenu metodiky financovania v znení: " Návrh 2: Upravenie podielu 
vysokej školy na objeme finančných prostriedkov získaných v rokoch 2010 a 2011 na 
výskumné granty zo zahraničia (váha 0,10 upraviť na 0,12, pôvodne bolo 0,14) 

 
Hlasovanie č. 12 
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Prítomní: 47 
Za: 44 
Proti: 1 
Zdržali sa:2 
 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu na zmenu metodiky financovania v znení: "Návrh 3: Upravenie podielu 
vysokej školy na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) získaných v rokoch 2010 a 
2011 na výskumné granty zo štátneho rozpočtu a z iných domácich zdrojov (okrem štátnych 
programov), (váha 0,10 upraviť na 0,12, pôvodne bolo 0,14))"" 

Hlasovanie č. 13 
Prítomní: 47 
Za: 45 
Proti: 0 
Zdržali sa:2 
 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu na zmenu metodiky financovania v znení: "Návrh 4: Upraviť podiel 
vysokej školy na publikačnej činnosti určenej podľa odseku a (váha 0,225 upraviť na 0,18, 
pôvodne bolo 0,245)" 

 
Hlasovanie č. 14 
Prítomní: 47 
Za: 35 
Proti: 5 
Zdržali sa:7 
 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu na zmenu metodiky financovania v znení: "Návrh 5: Upraviť podiel 
vysokej školy na umeleckej tvorbe podľa odseku (váha 0,025 upraviť na 0,03, pôvodne bolo 
0,025)" 

 
Hlasovanie č. 15 
Prítomní: 47 
Za: 46 
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Proti: 0 
Zdržal sa:1 
 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu na zmenu metodiky financovania v znení: "Návrh 6: Upraviť vzájomné 
pomery skupín publikácií ako vstupných kritérií: posilniť váhu pôvodných vedeckých oznámení 
(publikácie skupín B a C) a výrazne znížiť váhu monografií a učebníc" 
 

Hlasovanie č. 16 
Prítomní: 47 
Za: 42 
Proti: 2 
Zdržali sa:3 
 
Návrh bol schválený. 
 
Hlasovanie o návrhu na zmenu metodiky financovania v znení: "Návrh 7: Vrátiť do výpočtu 
príspevok na laboratórne cvičenia vo výške z roku 2011" 

 
Hlasovanie č. 17 

Prítomní: 47 
Za: 43 
Proti: 0 
Zdržali sa:4 
 
Návrh bol schválený. 

 
Bod č. 12: Študentský ombudsman 
 
JUDr. Rastislav Kaššák, PhD. 
- funkcie študentského ombudsmana 
- kto je to študentský ombudsman 
- funkcia študentského ombudsmana spomenutá v zákone 
- podnety študentov (10 - 15 / mesačne) 
- povinnosť rektorov odpovedať na podnety 
- zamestnanec (asistent) ombudsmana 
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Ing. Peter Vrábel (TUKE): Návrh: Akékoľvek nové informačné kanály v správe IT ŠRVŠ sú 
potrebné zriaďovať cez administrátora ŠRVŠ. Návrh bol schválený na základe všeobecného 
súhlasu. 

 
Bod č. 13: Intranet ŠRVŠ 

 
Ing. Peter Vrábel(TUKE) intranet 
- e-maily 
- prihlásenie 
- fórum 
- zakladanie tém 
  
Hlasovanie o návrhu uznesenia, že prístup na intranet majú len delegáti 

 
Hlasovanie č. 18 

Prítomní: 47 
Za: 47 
Proti: 0 
Zdržal sa:0 
 
Návrh bol schválený. 
 
Mirka Matíková(UVLF): 
- výzva na zamyslenie delegátov (delegáti a ich povinnosti) 
- valné zhromaždenie (práca delegátov mimo VZ) 
- ako to, že my ideme 4x ročne do hotela, postihne študentov na našich školách , našich 
voličov(dopad VZ na študentov) 
- ako vieme implementovať projekty, aby sa dostali k študentom 
- ako vieme zvýšiť aktivitu delegátov 
- kto, kedy, ako a čo je náš cieľ 
- vytvorenie local groups  
- ankety, etický kódex 
- dôležité sú výsledky 
- verejná diskusia 
 
Mgr. Maroš Korman(PEVŠ) 
- študentské rady jednotlivých škôl, nemáme rady na školách 
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- alternatíva local grupy 
 
Mgr. Martin Angelovič (PU) sa vyjadril, že jeho abdikácia je spôsobená povinnosťami. Z tohto 
dôvodu nemôže zastávať plnohodnotne svoju funkciu a rozhodol sa uvoľniť pozíciu. 
 
Mgr. Katarína Stoláriková(AOS):  
- poďakovanie Martinovi Angelovičovi za prácu 
Hlasovanie o návrhu Barbory Dupákovovej(UK): VZ ŠRVŠ zaväzuje predsedníctvo ŠRVŠ prizvať 
Tajomníka pre PR alebo ním povereného delegáta ŠRVŠ ku všetkým vopred plánovaným 
formálnym tuzemským rokovaniam. 

 
Hlasovanie č. 19 

Prítomní: 45 
Za: 42 
Proti: 2 
Zdržal sa:1 
 
Návrh bol schválený. 
 
Mgr. Katarína Stoláriková(AOS):  
- treba zlepšiť komunikáciu 
- aby valné zhromaždenie vypracovalo úlohy ktoré mám plniť 
- návod, ako mám komunikovať z VZ  
- chcem aby ste si pre mňa pripravili úlohy 
- informácie o sekretárkach 
 
Mgr. Maroš Korman(PEVŠ) - Ako má vyzerať ŠRVŠ 
- priority 
- interná organizácia 
- revízia interných dokumentov 
- zodpovedné štúdium (projekt)  
- zamestnanosť absolventov 
- fórum mladých 
- projekt pre delegátov ŠRVŠ (500€ za najlepší projekt a jeho realizáciu) 
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Bod č. 14: Novela zákona 

 
Príchod Prof.Ing Petra Plavčana, CSc., 
Informácie o novele zákona: 
Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.: „Pán minister mi telefonoval a povedal, že vás mám pozdraviť. 
Hovorili sme o tom, že dvaja poslanci si osvojili váš návrh pozmeňovací k novele zákona, 
ktorá je v národnej rade. Novela je rozrobená. Novela sa budúci týždeň dokončí. Ako náhle 
skončí rokovanie o štátnom rozpočte a ten pozmeňovací návrh. To je ten váš, ktorý ste 
dávali, aby boli v zákone podrobnosti o ombudsmanovi. To znamená, že poslanci ho 
predložia a na 99% ho schvália. Takže novela bude schválená aj z týmto vašim návrhom ktorý 
ste predložili ako ŠRVŠ. Okrem toho boli rokovania, brali sme body, koľko dokumentov. 
Kritéria akreditácie vysokých škôl, sú oveľa jednoduchšie. Sú založené na údajoch. Nemusia 
vysoké školy fotiť pracovné zmluvy. Menej administratívy, prísnejšie, jednoduchšie kritéria. A 
potom ešte bola RVŠRVŠ hovorilo sa o metodike rozpisu peňazí pre verejné vysoké školy 
500mil. eur. Metodika ostáva taká aká bola na tento rok aj na budúci, len z dvoma 
zmenami(zvýšenie dotácii na stravu (na 1 €)) a druhé to čo deklaroval minister pár krát 2,5 
mil. eur na sociálne štipendiá a tak isto sa vyčlenilo na motivačné 3,4mil eur.  „ 
 
Martina Jurčáková (VŠM) - Prezentácia zimné študentské hry 
- promovať tento event aj u vás na školách 
- facebook 
- plagáty sú vylepené na skoro všetkých školách 
- sponzori pokrývajú ceny 
 

Bod č. 15: Študentský pôžičkový fond 

 
Mgr. Maroš Korman(PEVŠ): „Pán Prof.Ing Peter Plavčan, CSc, môžete nám povedať niečo o 
študentskom pôžičkovom fonde?“ 
 
Prof.Ing Peter Plavčan, CSc,: „Pôžičky pre študentov, do novely zákona ktorá bola schválená 
minulý týždeň 3% úrok 40 tisíc korún na eurá teraz je to neobmedzená výška doma aj v 
zahraničí úrok bol stanovený trochu vyšší ako určuje Európska centrálna banka dlhodobo sa 
udržuje na úrovni 3,8 % na základe pozmeňovacieho návrhu bola stanovená maximálna 
výška 4,5% keby náhodou tento úrok šiel vyššie. Neobmedzený, predčasné splatenie. „ 
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Mgr. Jaroslav Sýkora(UK): „Pán profesor, chcem sa spýtať, teraz sa ide spájať Študentský 
pôžičkový fond s Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov. A tam som počul v tejto 
súvislosti, tam sa budú tvoriť nové reprezentácie. Nebude teraz trošku zbytočné obsadzovať 
miesta?“ 
 
Prof.Ing Peter Plavčan, CSc,: „Samozrejme áno, podľa mňa by bolo dobré počkať. Keďže sa to 
bude spájať tak bude len jedna rada. O peniaze svoje neprídete lebo hospodárenie bude 
oddelené. Odporúčam počkať, lebo sa to začne formovať v budúcom roku. Ešte som zabudol 
povedať, že doktorandi nemali, ale teraz budú mať možnosť požičať si ako študenti.“ 
 

Predseda VZ ŠRVŠ RNDr. Martin Babič(UK) prerušil schôdzu VZ ŠRVŠ do 
nasledujúcého dňa. 
 
Ing. Peter Vrábel: Intranet 
- officiálna adresa administrátora 
- informačný spravodaj 
- vyhľadávanie na webe 
- prihlásenie do systému 
- fórum resp. intranet 

 
Bod č. 16: Voľba tajomníka pre Akademické záležitosti 
 
Predstavenie kandidátov: 
 
Bc. Martin Kováčik (PEVŠ) 
- plán vytvorenia spojeného študijného programu na právnických fakultách (zrušenie Bc. 
spojiť to na 5 ročný titul Mgr.) 
- činnosť pracovnej skupiny a zapojenie koordinátorov do vedenia skupiny 
- akademické senáty 
- local groups 
 
Bc. Dávid Palaščák(PU) 
- formovanie spoločnosti 
- motivovať senáty (senát si musí uvedomiť svoju moc) 
- bolonský proces 
- práca tímu 
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Voľba tajomníka pre akademické záležitosti 

 
Hlasovanie č. 20 

Prítomní: 49 
Za Bc. Martin Kováčik(PEVŠ): 20 
Za Bc. Dávid Palaščák(PU): 24 
Zdržali sa:5 
 
Žiaden kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov. 

 
Bod č. 17: Voľba koordinátora do rady pre Erasmus 

 
Voľba koordinátora do rady pre Erasmus : Frencien Bauer(EU) 
 
Frencien Bauer(EU) 
- skúsenosti s Erasmom 
- ESN 
- jazykové schopnosti (Angličtina, Nemčina, Ruština, Španielčina) 
 

Hlasovanie č. 21 

Prítomní: 49 
Za: 44 
Proti: 0 
Zdržal sa:5 
 
Za koordinátora do rady pre Erasmus bol zvolený Frencien Bauer(EU). 

 
Bod č. 18: Metodika prerozdeľovania dotácií pre verejné vysoké 
školy – Hlasovanie o návrhu ako celku 
 
Schvaľovanie en bloc- pripomienky Ing. Petra Pišteka(STU) 
(1) Odporúčame aby sa prihliadalo na známku akreditácie. 8) Odporúčame aby sa naviazal 
plat učiteľov na plat absolventov.) 
 

Hlasovanie č. 22 
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Prítomní: 
Za: 47 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
 
Návrh bol schválený. 
 
Valné zhromaždenie ukladá mandát na rokovanie Kataríne Stolárikovej z generálnym 
riaditeľom UIPŠ ohľadne sekretariátu ŠRVŠ. Valné zhromaždenie nesúhlasí z doplatením mzdy 
p. Alžbete Megovej. Schválené na základe všeobecného súhlasu. 
 

Bod č. 19: Zimné študentské hry 

 
Martina Jurčáková (VŠM): Zimné študentské hry. Po dlhom zvažovaní sme vybrali Danielu 
Skovajsovú, Marcela Kopečného a Maťku Hudákovú.  
 

Bod č. 20: Voľba tajomníka pre Akademické záležitosti – Opakovaná 
voľba 
 
Voľba tajomníka pre Akademické záležitosti 

 
Hlasovanie č. 23 

Prítomní:52 
Za Bc. Martin Kováčik(PEVŠ):  20 
Za Bc. Dávid Palaščák(PU): 27 
Zdržal sa: 5 
 
Za tajomníka pre Akademické záležitosti bol zvolený Bc. Dávid Palaščák(PU). 
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Bod č. 21: Správa o činnosti pracovnej skupiny Sociálne záležitosti 
 
Pracovná skupina sociálne záležitosti 
Bc. Daniela Skovajsová (ŽU): 
- propagácia ŠRVŠ 
- propagačná kampaň na zvýšenie dotácie na stravu z 80centov na 1€. 
 
Predseda VZ ŠRVŠ ukončil valné zhromaždenie ŠRVŠ. 
 
 
 
 
V Trenčianských Tepliciach, 9.12.2012 
Zapísal: Ján Jedinák 
Overili:  Matuš Michalovič, Ing. Peter Vrábel 


